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 ملخص البشح :

ييدف البحث الكشف عن  أنسب نوع لمحفزات االلعاب )التحدديات الشصيدية / المرارندات 
المحدددودة /المرارنددات الكاممددةي ةددل بي ددة الفيددن المرمددوب لتنميددة التحيددين المعرةددل وميددارات 
تيددميم صدددمات المعمومددات الرتميددة وترددديميا واالنصددراط ةددل بي ددة الفيددن المرمددوب لدددى طدد ب 

 ةل مررر صدمات مراكز ميادر التعمم. والمعموماتة تكنولوجيا التعميم الفرتة الثانية شعب
وتددد اسددتصدم ةددا ىددذا البحددث امتددداد التيددميم التجريبددا ذو المجموعددة الواحدددة واصتبددار  

تبما واصتبار بعدي، وذلك ةا ث ث معالجدات مصتمفدة )المجموعدات التجريبيدة لمبحدثي واشدتمن 
زات االلعددداب و يثدددم ث ثدددة أندددواع ىل)التحدددديات البحدددث عمدددل متتيدددر مسدددترن ىدددو ندددوع محفددد

الشصيية / المرارنات المحدودة /المرارنات الكاممةي وتثمن البحث ث ثة متتيدرات تابعدة ىدل  
التحيددين المعرةددل لمرددرر صدددمات مراكددز ميددادر الددتعمم، وميددارات تيددميم صدددمات المعمومددات 

مدددوب،  وتدددد تكوندددت عيندددة البحدددث الرتميدددة وتردددديميا، وانصدددراط الطددد ب ةدددا بي دددة الفيدددن المر
بكميددة  شددعبة تكنولوجيددا التعمدديم والمعمومدداتي طالًبددا وطالبددة مددن طدد ب الفرتددة الثانيددة ٖٖمددن)

 جامعة حموان.  –التربية 
 ٘ٓ.ٓ ≥وتددد أسددفرت نتددا ث البحددث عددن وجددود ةددروا ذات دالددة إحيددا ية  عنددد مسددتوى 

مددن اصتبددار التحيددين المعرةددل،   كددن ةددا التجريبيددة المجموعددات طدد ب درجددات متوسددطات بددين
وبطاتدة تريديم مندتث ميدارات تيدميم صددمات المعمومدات الرتميدة وتردديميا ، ومريداس االنصددراط 
ةدددل بي دددة الفيدددن المرمدددوب يرجدددن ل ثدددر ااساسدددا لندددوع محفدددزات االلعددداب ةدددل بي دددة الفيدددن 

يات الشصيديةي المرموب.وذلك ليالح المجموعتين ااولل)محفزات االلعاب  الرا مة عمدل التحدد
والمجموعة الثانية)محفزات االلعاب  الرا مة عمل المرارندات االجتماعيدة المحددودةي، ةدل مرابدن 

 المجموعة الثالثة)محفزات االلعاب  الرا مة عمل المرارنات االجتماعية الكاممةي، 
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Gamification Type(personal challenges/ limited social  comparisons/ 

completed  comparisons) in the Flipped Classroom Environment and 

its Effect on Developing Achievement and Digital Information Services  

Designing and Presenting Skills and Engaging in Learning 

Environment for Instructional Technology  Students 

The Rresearch Summary: 

the Research aims at determining the most suitable gamification 

type(personal challenges/ limited social  comparisons/ completed  

comparisons) in the Flipped Classroom Environment to develop achievement 

and the skills of designing &presenting digital information services and 

engaging in the Flipped Classroom Environment for second year, instructional 

technology department in the curriculum services of learning resources centers. 

The Extension of one group experimental design, pre-post test are used 

in three different experimental treatments(research experimental groups). The 

Eesearch has independent variable which is gamification type which has three 

types(personal challenges/ limited social  comparisons/ completed  

comparisons), and it has three dependent variables which are developing 

achievement for the curriculum services of learning resources centers, 

developing digital Information Services  designing and presenting skills, and 

students engaging in the flipped classroom environment. The research sample 

consists of 33 students from second year instructional technology department 

in faculty of Education , Helwan university.  

The Results showed that there are differences of statistical significance 

at the level of ≥ 0.05 between the average scores of the experimental group 

students in  achievement test and the product evaluation card  of digital 

information services designing and presenting  and engaging scale in flipped 

classroom returns to the main effect of gamification type in the flipped 

classroom   for the sake of the two groups , the first group (gamification based  

on personal challenges) and the second group(gamification based on limited 

social comparisons) versus the third group(gamification based  on completed 

social  comparisons) 
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 املكدمْ:

 المتعمم إلل جعن تيدف التل التعمم وأنماط التكنولوجية المستحدثات من عديد ظيرت
 التعمم، وكان من مصرجات كفاءة ورةن التعميمية، البي ات تطوير التعميمية،و العممية محور
 وىو عبارة عن نظام (Blended Learning) التعمم المدمث نمط إنتشاًرا وأكثرىا أىميا
 .الدراسة تاعات داصن اإللكترونل والتعميم الترميدى التعميم بين الدمث عمل يروم متكامن

ونظًرا الىمية التعميم المدمث ونجاحو المتنامل ةل تحريا نواتث التعمم المصتمفة ظيرت 
ةل السنوات ااصيرة ترسيمات وتينيفات متعددة لمتعميم المدمث لتينيفو إلل عديد من 

لتعمم المصتمفة داصن المؤسسات التعميمية وتراعل اانماط واالستراتيجيات ت  م بي ات ا
الفروا الفردية بين المتعممين ةل المراحن التعميمية المصتمفة؛ وىنا تعد استراتيجية الفين 
المرموب من أبرز نماذج التعميم المدمث وأكثرىا استصداًما، وتروم ةكرتو االساسية عمل إعادة 

ير الدور الترميدى الذى تروم بو المدرسة والمنزن تشكين وتمب العممية التعميمية ليتم تتي
بحيث يحن كن منيما مكان اآلصر، حيث يروم من ص لو المعمم برةن محاثرات الفيديو أو 
العروض المسجمة ليروم الط ب بد راستيا ةل المنزن، باإلثاةة إلل السماح لمط ب بحن 

ك ت داصن الفين الد راسل التمارين، والمناتشات، واانشطة التفاعمية، وحن المش
(.Yestrebsky, Ch., 2015, 1114; Janson, Ernst, Lehmann, 

&Leimeister, 2016, p.37ي ( ي وبالتالا ةيو يتيح تحرير وتت الفين وشتمو
باانشطة التا غالبًا ما تكون تشاركية، كذلك يتيح مناتشة أعما لموثوع الدرس من تواةر 

 ي.Milman, 2014, p. 9التوجيو من تبن المعمم )
وىنا تشير نتا ث عديد من الدراسات والبحوث منيا )دراسة ك  من داةيذ، ودين، وبون 

Davies, Dean& Ball  2013  ؛ ودراسة جوىانسونJohnson, 2013  ؛
 ٕ٘ٔٓ؛ ودراسةما حسين احمد، Mok, 2014؛ ودراسةموك Hung, 2014ودراسةىونث 

؛ ودراسة حنان بنت اسعد الزين، ٕ٘ٔٓر موسا ،؛ ودراسةالطيب احمد حسن ومحمد عم
؛ ٕٙٔٓ؛.  ودراسة سالا محمد عبد المطيف، ٕ٘ٔٓ؛ ودراسة نبين السيد محمد، ٕ٘ٔٓ

                                           

 (APA Ver. 6.0َظاو انرٕشٛق انخاص تانعًؼٛح األيشٚكٛح نؼهى انُفظ ) حانثاحص داعرخذي 

American Psychological Association  ًاإلطذاس انغادط، ٔقذ ركشخ انثاحصح االعى كايال

 .انثحستانهغح انؼشتٛح فٗ يرٍ 
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؛  ٕٙٔٓالشكعة،  ةارس ميطفل ؛ ودراسة ىناءٕٙٔٓودراسة أمن ةايز يالح حمداهلل، 
؛ ٕٛٔٓ؛ ودراسة آية طمعت أحمد إسماعين، ٕٙٔٓودراسة يوسف احمد محمد المشنا، 

إلا   ئٜٕٓ، ودراسة وةاء يحا عبدالمطمب سيد، ٕٛٔٓودراسة أحمد متاورى محمود، 
التاثير الفعان لبي ة الفين المرموب ةا تنمية عديد من نواتث التعمم منيا التحيين المعرةا 
واالداء المياري، وتنمية ميارات التفكير االبداعا واالستررا ا، ومساعدة الط ب عما االنجاز 

 وممارسة االنشطة المتنوعة وتحريا الرثا واالتجاىات االيجابيةعن بي ة التعمم.
ورغم نجاح بي ة الفين المرموب صاية ةل مرحمة التعميم الجامعل، إال إنو توجد بعض 

إلل  Milman, 2014, p.44)التحديات التا تواجو تنفيذه، ومنيا ما أشار الييا ميممان)
ب النظام التعميمل منياعدم تدرة الط ب عمل المتابعة و وجود عديد من المصاوف من تم

 ,Missildine)االستيعاب وتوةير المعمومات ةل الوتت المناسب. كذلك تويمت نتا ث دراسة)
Fountain, Summers& Gosselin,  2013 ي إلل أنو رغم وجود تحسن ةل مصرجات

كانوا أتن رًثا؛ صيوًيا من التعمم باستصدام بي ة الفين المرموب، إال أن بعض الط ب 
ةردان التفاعن االجتماعا والتحفيز المستمر، من ص ن بي ة التعمم االلكترونل أو الفيون 

ي Sarah, Cummins & Eliah, 2014الدراسية الترميدية؛ كذلك أشارت نتا ث دراسة )
مرموب، إلل أن غالبية الط ب بجامعة سينسيناتا تد واةروا عمل استصدام بي ة الفين ال

وأشادوا بيا من حيث إنيا جعمتيم أكثر استعدادًا ومشاركة ةل أثناء المحاثرة، إال أن البعض 
أعرب عن وجود يعوبات تتمثن ةا عدم تدرتيم عمل متابعة المررر الدراسا، وأشارو الل 
انيم ةل حاجة الل أسموب لمتحفيز المستمريؤكد عمل الحثور االجتماعل لممعمم ويساعدىم 

 الستمرار ةل عممية التعمم.عمل ا
وبناء عمل ما سبا ةان بي ات الفين المرموب كبي ات تا مة عمل التعمم النشط تحتاج 
لوجود محفزات تساعد الط ب عمل بدء ومتابعو التعمم وأنشطتو. وبشكن صاص من المتعممين 

الذاتا  الكبار، حيث يتراجن التحفيز من المتعممين الكبار، نظرًا لوجود عنير التوجيو
واالستر لية، وبما أن الفين المرموب ىو عممية نشطة تا مة عمل التحفير المستمر، ةإنو 

 يمكن أن يكون ىناك ةوا د كبيرة من دمث محفزات االعاب داصن بي ات الفين المرموب .
 ,Prakash&Rao, 2015والمريود بمحفزات االعاب كما يشير براكش وريو ) 

P.37ليات االعاب الل ميادين أصرى غير ترةييية بيدف تحسين مستوى ي ىو نرن عناير وأ
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االداء او حن مشك ت محدده، حيث يعتمد عمل ةيم أليات االعاب وصيا ييا وتطبيريا ةل 
أنشطة صارجة عن نطاا االلعاب لجعميا أكثر تشويرا وتحفيزا مثن االلعاب. ويرى جومس 

أن محفزات االعاب استراتيجية   ي(Gomes,  Mauro & José, 2014ومارو، وجوس 
تيدف إلل تطبيا آليات المعبة ةا سياتات غير المعبة لتتيير سموك ااةراد، ويمكن تنفيذ ذلك 
بالتعميم من ص ن دمث آليات المعبة ةا أنشطة وأدوات التعمم مثن  االصتبارات، والمسابرات، 

 واانشطة والتدريبات.
مكن استصداميا كمحفزات العاب تعد بمثابة محفزات وعناير المعب ااساسية التا ي    

تحكم السير ةا المعبة وآليات تحون النشاط الذي يمارسو المستصدم إلل تجربة تفاعمية جذابة 
ومميزة تشبو المعبة و العناير ااكثر شيوًعا وتأثيرًا كمحفزات العاب ةل بي ات التعمم 

 ، وتوا م المتيدرينRewards ت، والمكاةآBadges االلكترونل  تشمن " الشارات
Leader-boards "والنراط ،Points   مردار   حيث تتعرب ىذه اانواع من المحفزات  

  تردميم    متابعة   وتمكنيم من    أصرى،    إلل   مرتبة   من   وترتييم   المتعممين،   يحرزىا   التا   النراط 
                                                          ي Draeger , 2014بي ة التعمم االلكترونية )ةل    أترانيم   يحررو   ما   من   ومرارنتو 

وبذلك ةان استصدام محفزات االعاب ةا السياا التعميمل ال يعتمد عمل إثاةة لعبة من 
نما يعتمد بشكن أساسا عمل إثاةة صيا ص  أجن تنمية جوانب معرةية وميارية محددة، وا 

و عناير المعب التل لدييا الردرة عمل تبسيط التعمم وزيادة الحاةز وبالتالا جذب المتعمم أ
وزيادة االنصراط ةل بي ة التعمم، ومن أجن الويون بالمتعمم إلا الناتث التعميمل المطموب، 

 .ويظن ىذا ىو اليدف ااساسا من تطبيا محفزات االعاب
ةا بي ات التعمم اإللكترونية  Gamification "وبيفة عامة يعد دمث محفزات االعاب"

من الموثوعات الحديثة ةا تيميم بي ات التعمم االلكترونية، والتا تنتشر حاليًا ةا جمين 
جوانب التعمم، لما تردمو محفزات االعاب اإللكترونية من مميزات عديدة من ص ن ترديم 

ركتيم وداةعيتيم ةا مجموعة من الرواعد والتحديات المناسبة لممتعممين التا تزيد من مشا
بي ة التعمم، من االحتفاظ بسجن تراكما اةعان كن متعمم، وأيثًا توةر سبن التواين 

  .والمشاركة وترديم التتذية الراجعة المستمرة
، ةمحفزات outcomeوليس نتيجة  processوبذلك تعد  محفزات االعاب عممية  

ر بشكن مباشر عمل التفاعن والداةن االعاب مسترمة عن المعرةة أو الميارات. ةيا تؤث
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ويؤدي ذلك بشكن غير مباشر إلل اكتساب مزيد من المعرةة والميارات، ةيا تشجن الط ب 
عمل الريام بعمن محدد، عما سبين المثان تدةن محفزات االعاب الط ب عمل ممارسة برمجة 

وممارسة اانشطة  الكمبيوتر وبالتالا تزيد من مياراتيم، أو تحفز الط ب عمل التعمم
 ي Huang&Soman, 2013, p. 15باستمرار مما تد يؤدى الل تنمية تدرتيم المعرةية")

 Urha, et al, 2015) وأىم ما يميز محفزات االعاب كما يشير كًن من ارىا وأصرون
زيادة تحفيزالط ب لممشاركة، وتعزيز أداء التعمم واإلنجاز ااكاديما وتحسين التذكر  (

اظ، وترديم تعذية راجعة ةورية عمل تردم الط ب ونشاطيم، وتحفيز التتييرات واالحتف
السموكية، والسماح لمط ب بالتحرا من تردميم،وتعزيز ميارات التعاون بين الط ب، كذلك 

 يمكن الط ب من تحريا أىداف التعمم ةا النياية، باإلثاةة إلل جعن التعمم أكثر متعة.
ي  أن محفزات Huang&Soman, 2013, p.8ن )ويثيف كن من ىانث وسوما

االعاب تعمن عمل توةير الحرية لممتعمم  من ص ن إتاحة ةرص المحاولة مرة أصرى عند 
عطاء  الفشن دون انعكاسات سمبية. كذلك اكتشاف الدواةن الذاتية لمتعمم لدى المعممين، وا 

ب من تحريا ذواتيم الكاممة المعممين أدوات أةثن لتوجيو ومكاةأة الط ب، كذلك تمكن الط 
من ص ن التحفيز المستمر لمويون الل نواتث التعمم، كذلك تساعد المتعممين عمل تثاء 

 ساعات أطون لمتعمم دون ممن.
وىنا تشير نتا ث عديد من الدراسات والبحوث إلا التاثير الفعان لمحفزات االعاب ةا 

 ,Christy, & Foxن شيرستل وةوكس تنمية عديد من نواتث التعمم منيا )دراسة ك  م
؛ ودراسة Richter, Raban & Rafaeli. 2015؛ ودراسة ريشتر ورابان وراةيمل  2014

 ,Yang, Quadir, & Chen؛ ودراسة يانث وكوادير وشين ٕ٘ٔٓسحر الرحطانا ،
؛ ودراسة Beltrán, Sánchez & Rico 2016؛ ودراسة بمتران وسانشيز وريكو 2015

؛ Kulpa, 2017؛ وكولبا Talib& Yassin, & Nassr, 2017ايرطمب وياسين ون
 يٕٚٔٓ؛ ودراسة محمود الحفناوى،  ٕٚٔٓودراسة محمد عبد العاطل 

ورغم ىذا التيار من البحوث التل تناولت محفزات االلعاب إال أنو وكما يشير ىونث  
الكاةل ي  ما زالت محفزات االلعاب لم تحظ بالردر Huang&Soman, 2013, 7وسومان)

من البحث صاية ةيما يتعما بمتتيرات استصداميا ةل بي ات التعمم االلكترونية من حيث 
ودعا الباحثون إلل إجراء مزيد من  انواعيا والياتيا ومدى كثاةتيا وتوتيتات ظيورىا.
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الدراسات والبحوث حون العناير السابرة ومدى تاثيرىا ةل نواتث التعمم المصتمفة، وذلك ةل 
 دات بي ة تعمم معينة مثن بي ات التعمم المدمث بأنوعيا.ثوء محد

وىنا يعد نوع محفزات االلعاب من العوامن الميمة والمؤثرة ةل مدى مشاركة الط ب 
وتفاعميم ص ن بي ات التعمم االلكترونا، حيث يؤثر بيورة مباشرة عمل تفاع ت الط ب من 

كة وبالتالل انصراطيم ةا ميام التعمم، وتحريا البي ات اإللكترونية ان حدوث التفاعن والمشار 
نواتث التعمم المصتمفة يتوتف عمل نوع محفزات االلعاب المستصدمة، الذى ال يؤثر ةرط عمل 
النمط ااساسا لمتعمم ولكن أيثا يثن كن من المعمم والطالب ةا أدوار مصتمفة تمامًا 

 ل أنشطة التعمم.وبالتالل تد يؤثر عمل معدن مشاركة الطالب وانصراطة ة
وةل ىذا اإلطار يمكن ترسيم محفزات االلعاب إلل أنواع عدة منيا محفزات االلعاب 
الرا مة عمل التحديات الشصيية ومحفزات االلعاب الرا مة عمل  المرارنات االجتماعية 

يسعل  المحدودة او المرارنات الكاممة، ومحفزات االلعاب الرا مة عمل التحديات الشصيية
ب ةييا لتحريا انجاز شصيل ةل االنشطة واالصتبارات التل تمثن لو تحديات من الطال

الواجب اجتيازىا  لمحيون عمل أكثر تدر من النراط او الشارات، لذلك ةيل  تجعن الط ب 
يركزون عمل التناةس من أنفسيم لتحريا انجاز ذاتا يدةعة ل ستمرار ةل التعمم باكبر تدر 

ك دون وثن الطالب ةل اية مرارنة من زم ءة االصرين، أما من النشاط دون ممن وذل
النوعين االصرين وىما المرارنات االجتماعية المحدودة، والمرارنات الكاممة ةانيما يرومان 
عمل وثن الطالب دا ما ةل موتف المرارنة االجتماعية من الزم ء  من ص ن اع ن تا مة 

ر ما حيموا عميو من النراط والشارات، وىل بذلك متيدرين باسماء الط ب مرتبة حسب مردا
تثن الطالب دا ًما ةل مرارنة من زم ءة وبذلك يعتمد عمل النوع عمل المناةسة كاساس 
لتنمية الداةعية لدى الط ب ل ستمرار ةل التعمم وتحريا نواتجة، والمرارنات االجتماعية 

أعمل وأدنل ةا الترتيب من  ط بالمحدودة تتثمن تا مة متيدرين بيا عدد محدود من ال
 الطالب المريود  وال تعرض جمين الط ب المشاركين ةل المناةسة  أم المرارنات الكاممة

 ةيل تتيح لمطالب التعرف عمل ترتيبة بين جمين زم  و المشاركين.
وي حظ أن غالبيو البحوث التا تناولت ةاعميو محفزات االعاب ركزت عما دراسة النيث 

سموب الذي يحفز المستصدمين من ص ن المرارنة االجتماعية، بن إن بعض الدراسات أو اا
" مرتبط إرتباطًا وثيرُا بالتناةس والمرارنة Gamificationأعتبرت ميطمح محفزات االعاب "
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" والتا تناولت ٕٚٔٓاالجتماعية، وأنيما وجيان لعممو واحده. كدراسو "محمد عبد العاطا، 
عاب ةا بي ات التعمم ااةتراثيو ةا تنميو الداةن المعرةا، وتد عرف ميطمح أثر محفزات اال

"Gamification "عما أنيا ىا المباريات التناةسية،وأيثًا دراسة " كريستا، وةوكس "
Christy & Fox, 2014).   ي التل أعتمدت عما المرارنة االجتماعية لتحسين أداء

نتا جيا الل  ةاعمية استصدام تا مة المتيدرين عما  الطالبات ةل تعمم الرياثيات وتد أشارت
ااداء ااكاديما لمطالبات، حيث عممت لوحات المتيدرين عمل اثارة  التناةس بين الطالبات 
ةل مادة الرياثيات وتد اعتمدت الدراسة ةل تفسير نتا جيا بشكن اساسا عمل مميزات 

دراسة الندر  أكدت ن، باإلثاةة إلل ذلكالمرارنات االجتماعية التل توةرىا تا مة المتيدري
بي ة تعمم  ةا المتيدرين توا م ةاعمية عمل  ( Landers & Landers, 2015)والندر

الجامعل  التعميم ط ب لدى الدراسا التحيين إلكترونل تا مة عمل محفزات االعاب ةل تنمية
 & Thom, Millenالنفس كذلك أشارت نتا ث دراسة ثوم وميمين وديميكو  عمم ةا ُمَررر

DiMicco, 2012)  ي إلل  أىمية عناير المعب التناةسيو، وأثبتت أن إزالة عناير محفزات
االعاب من تطبيرات الويب تؤثر بالسمب عمل المشاركة المستمرة، كما أن إزالة المكاةآت 

ستصدمين. كذالك أشارت نتا ث دراسة لويستن واصرون الصارجية ترمن أيًثا من نشاط الم
Looyestyn, et. al (2017) إلل ةاعمية محفزات االلعاب االجتماعية ةل تحريا انصراط

 المتعممين ةل بي ة التعمم
وتد حظل ىذا التوجو نحو استصدام المرارنات االجتماعية بتأييد عديد من النظريات 

 التا تدميا  Social Comparison Theory"منيا نظرية المرارنة االجتماعية 
ي حيث تشير ىذه النظرية الل ان  المرارنة االجتماعية من Festinger, 1954ةيستينر)

اآلصرين تعد ميدًرا ميًما لممعرةة عن النفس أو ما يسمل البييرة ووةًرا لمبادئ ىذه لنظرية 
صرون، كذلك تتنبأ نظرية "التشابو" لد ةإننا نروم بترييم تدراتنا وردود أةعالنا بمرارنتيا من اآل

Festinger   وىل احدى النظريات المرتبطة بنظرية المرارنة االجتماعية بأن الناس يرارنون
أنفسيم من آصرين متشابيين ليم، وىناك نوعان من المرارنات اإلجتماعية )تياعدية و 

صص أةثن  منك و تكون تنازليةي وتحدث المرارنات التياعدية عندما تكون المرارنة من ش
المرارنات التنازلية عندما تكون من الشصص اادنل، و ك  المرارنات التياعدية و التنازلية 

 يMuller & Fayant, 2010, p.630يحتمن أن تكون محفزة أو مثبطة لميمم )
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 Personalكذلك أيد ىذا التوجو أيًثا أحد مبادئ نظرية االستثمار الشصيا  
investment theory  (PIT "ي   وىو مبدئ الحواةز أو الدواةن االجتماعيةSocial 

incentives والذى أشار إلل ثرورة مرارنة أداء التمميذ من زم  ة اآلصرين لتحديد "
 ,Amir)مستواه وبذلك حتل  يستثمر المتعمم أحد الموارد المتاحة لو  لمعمن عمل تنمية أدا و

& Ralph, 2014). 
 Social Constructvisim"ويؤيد ىذا التوجو أيثا النظرية البنا ية االجتماعية 

Theory"  التل ترى أن المعرةة يتم بنا يا اجتماعًيا، وأن دمث الط ب ةل مجتمن المعرةة
يؤدى إلل االندماج التشاركل بينيم وبناء معمومات جديدة من ص ن التفاع ت االجتماعية 

تعميا الفيم عند كن متعمم عمل حده لذلك ةالمرارنات االجتماعية بينيم مما يؤدى إلل 
حيث أن ادراك الطالب لموتعة بين زم  و تد  ي(Wang &Wooh, 2010, p.33   ميمة 

يجعمو يمجا الل بعض ااساليب التعميمية غير الترميدية التل يروم عمييا المدصن البنا ا مثن 
المناتشات التفاعمية واانشطة التشاركية سعًيا وراء تحسين مستواه والظيور بشكن أةثن 

 ص ن أدوات المرارنة االجتماعية.
ديث عن المرارنة االجتماعية يوجد اتجاىين اساسيين الجراء المرارنات وةل إطار الح

االجتماعية، لكن اتجاه ما يؤيده من االراء والدراسات المرتبطة وىما  المرارنات االجتماعية 
الكاممة او المفتوحة أو المطمرة ىا التا ترارن بين مستوى المتعمم وجمين زم  و. أي أنيا 

عمل الترتيب الحريرا لممتعمم وسط جمين زم  و،  وىو بذلك وكما يشير  تتيح إمكانية التعرف
ُيَعدُّ نمًطا متميًزا بالنسبة لممتعممين المتيدرين ةا  (Marcus,  2011, p.533 )ماركوس

المراتب العميا حيث تكون مراتبيم مر ية دا ما أمام الجمين مما يمنحيم الشعور باإلنجاز 
نريض تد يكون تاثيرة سمبا عمل الط ب الموجودون ةا أسفن والثرة والمكانة. وعمل ال

الرا مة، وبذلك تيبح اليدارة ىدًةا من اليعب تحريرو بالنسبة ليم وىذا ما أشارت اليو 
يالتل (Landers, Bauer, & Callan, 2017نتا ث دراسة النر وبويير وكاالن 

ا مة عمل محفزات االعاب لتنمية استصدمت توا م المتيدرين الكاممة ببي ة تعمم إلكترونل ت
ااداء ااكاديما لدى  ط ب التعميم الجامعل و الحظ الباحث انسحاب بعض المتعممين 
وشعورىم باإلحباط نتيجة لوجودىم ةا نياية الرا مة  وأرجن  ذلك إلل زيادة أعداد المتعممين 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013151100220X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013151100220X
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ا م الكاممة ةرد يؤدى كما أشار إلل الحاجة الستصدام الروا م المحدودة ومرارنتيا بالرو 
 استصداميا إلل نتا ث أةثن.

بينما تا مة المتيدرين المحدودة ىا التا ُتْسَتَصَدم  إلظيار ترتيب المتعمم  بالنسبة 
لممتعممين اآلصرين ةا الرتب المماثمة لو، ةيا ُتْظِير لمُمَتعمَّم  من ث ثة  إلل عشرة أشصاص 

  ال حة   يميز تا مة المتيدرين المحدودة أنيا تعطلأع ه وأدناه  ةا المرتبة،  وٌأكثر ما 
وااسوء منك    ااةثن   الر  ن   بالمتسابرين   مرارنة   ةرط   موتعك   ترى   بحيث    صيويية،   ترتيب 

وليظن أممك حًيا ةا المحاا بمن سبرك والتفوا عمل من ىو أتن منك، وبذلك ييبح التردم 
 دون التفكير ةا االنسحاب من المعبة،                                                                                     أسين كثيًرا ويمكنك الويون إلل الرمة واليدارة 

وعمل الرغم من ذلك ةيا ال تَُبيَّن المستوى الحريرا لكن متناةس انيا تعرض عدًدا محدًدا 
 )من المتعممين المتماثمين ةا المرتبة وليس ترتيب المتعمم مرارنتو بجمين الزم ء ةا الفين 

Marcus, 2011, p.535)                                                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ي دراسة عن ةاعمية توا م ( Butler , 2015, p.33 وةل ىذا ااطارَأْجَري بوتمير                                                                                                                                       

المتيدرين ببي ة تعمم إلكترونل تا مة عمل محفزات االعاب حيث تم اتتراح منيجية من 
ص ن إنشاء لعبة بسيطة  شأنيا أن تساعد المتعممين عمل التعمم بشكن ةعان ومرح من

حيث تم استصدام نمط لعرض توا م المتيدرين يظير  Adobe Flash بواسطة برنامث 
لممتعمم مستواه بالمرارنة من صمسة  أشصاص أع ه وأدناه وأشارت النتا ث إلل ةاعمية ىذا 

 النمط  ةا تنمية داةعية المتعممين واإلنجاز  والويون إلل اليدارة  بسيولة.
ي، إلل أن أغمب االعاب تركز عمل المناةسة  lopez, 2012شير "لوبيز" )وىنا ي

والمرارنة بين االعبين،ةعادة ما تتثمن ألعاب الفيديو واالعاب الرياثية الويون إلل ةا ز 
محدد، ويشير أيثا أن ىذا التركيز عمل المناةسة يثن محفزات االعاب ةا مكانة تدرن عن 

لل امكانية االعتماد عمل أنواع اصرى من محفزات االلعاب ال تعتمد مكانتيا الحريرة، ويشير ا
عمل المناةسة بشكن أساسا وانما يمكن ان تعتمد عمل التعاون او ترديم تحديات شصيية 

 لمط ب.
ان كثير من  يإلل(Hanus & Fox, 2015, p.154وىنا يشير أيًثا ىانتز وةوكس 

البحوث تؤكد عمل أنو يجب توصل الحذر ةل الطريرة التل نحاون بيا زيادة الحاةز الذاتل. 
ةالمكاةآت، والجوا ز والمناةسة التل تروم عمييا معظم بي ات التعمم الرا مة عمل محفزات 
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االعاب  اتثح أنيا تد ترمن الحاةز الذاتل كنتيجة لمحيون عمل المكاةآت ويحدث ذلك  
عندما يكون المتعمم ميتم ةل ااساس بالميمة ويتم إعطاؤه مكاةآة مادية وبالتالل يتوتن 
مكاةآت أصرى تمثل تدمًا، لذلك ةان عرض مكاةآت مادية متوتعة ل ةراد الذى لدييم اىتمام 
بالفعن بالموثوع ربما يسبب ليم تتير لطبيعة الحاةز من حاةز ذاتل ) أى انيم يريدون ذلك 

اةز صارجل ) أى ، آلنيم يريدون أن يكسبوا المكاةآت ي وةل ىذه الحالة يرتبط اامر ي الل ح
لدى المتعمم بوجود المكاةأة ) الجا زة ي حيث أنو ربما يكون المتعمم ميتما بإكمان الميمة، 

 لكن بمجرد إزالة المكاةأة ) الجا زةي لم يعد لدى الفرد سبب اداء السموك المطموب.
ي الل أن كن من Nicholson, 2013, p.1االطار يشير نيكولسون)وةل ذات 

 Organismicو نظرية التكامن العثوى motivational theory النظرية التحفيزية 
Integration Theory (OIT), وىل  جزء من نظرية الحا ةل تررير الميير ، ، Self-

Determination Theory ( و تردم ،OITناس بدمث الحاةز ي يفسران كيف يروم ال
ذا تيور شصص ما أن المكاةأة محاولة  الصارجل داصن احساسيم بالذات)الحاةظ الداصملي . وا 
لمسيطرة عمل السموك، بالتالل سوف يرتبط ىذا الحاةز الصارجل) المكاةأةي بالسموك المكاةأ 

ذا تم منن ىذه المكاةآت ، سوف يصتفل الح اةز بيورة سمبية ةل احساس الشصص بذاتو، وا 
 الشصيل ةل االشتراك ةل ىذا السموك أيثا.

عمل الجانب اآلصر، إذا وجد المتعمم ي ت ذات متزى بين اىتماماتو أو صمفيتو 
والسموك المرغوب، سوف تكون الفرص أكثر بكثير ليروم ىذا المتعمم بدمث ىذا السموك ةل 

ات ذات المتزى او احساسو بالذات بطريرة إيجابية . حيث إن اليدف ااساسا من المحفز 
يىو (Nicholson, 2012التل توةر تحديات شصيية لممتعممين، كما يشير نيكولسون 

 مساعدة المتعممين عمل إيجاد روابط ذات معنل من اانشطة الجادة )التير لعبةي ااساسية
"meaningful gamification"  واستصدام المكاةآت عندما تكون ثرورية. وىذا ماتشير ،

"من أنو يجب اتاحة  "theory of situational relevance ية اليمة الموتفية اليو نظر 
الفرية لممتعممين إليجاد ما ىو ذو معنل بإنشاء أىداةيم ومكاةآتيم الذاتية داصن بي ة 

 محفزات االلعاب .
وعمل سبين المثان تعد الشارات من أنظمة المكاةآت الصارجية التل تستصدم بيورة 

التعمم الرا مة عمل محفزات االلعاب. ةل ىذه اانظمة، يتم منح ال عبين  شا عة ةل بي ات
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شارات إلكمان الميام اذا ما ويموا الل االنجاز . ةإذا أكمن الطالب وحدة عموم مث  ، سوف 
يتمرل ىذا الطالب شارة الَعاِلم اليتير. وعادة يروم المتعممون بالدصون الل شاراتيم وربما 

التل كسبوىا ةل السابا وأيثا يستعرثون المطموب منيم ليحيمواعمل   يستعرثون الشارات
شارات جديدة، ولكن استصدام الشارات كمكاةآت اداء الميام ربما ال يكون مفيدًا . اال اذا 

 ,Hanus & Fox كانت ُتْعَطل لميمة شيرة ةل ااساس، وتمثن تحدًيا شصيًيا لممتعممين
2015, p.154)ي 

الل  ةاعمية  Mekler, et al ) (2013,شارت نتا ث دراسة ميكميروةل ىذا االطار أ
النراط كأحد عنايرتنمية الداةعية لدى الت ميذ، ووجدت ىذه الدراسة أن محفزات االلعاب التل 
ترتبط بالتحديات الشصيية تتيح الفرية لدى الت ميذ كل يزيدوا من ثرتيم ورثاىم ويتتمبوا 

كما أكدت عمل ةاعمية استصدام النراط ةل زيادة الداةعية عمل المعوتات التا تواجييم، 
 لإلنجاز لدى الت ميذ .

وتد حظل ىذا التوجو نحو استصدام محفزات االلعاب الرا مة عمل التحديات الشصيية 
 Reduce of ي RSCبدعم عديد من النظريات منيا نظرية صفض التمميحات االجتماعية ) 

Social Cue"ادئ االساسية ليذه النظرية ىو مبدأ  انعدام الفردية اى  " حيث يعد أحد المب
انصفاض الوعا والمسؤولية عند الفرد، ومن االسباب االساسية النعدام الفردية ثعف التأثير 
المعياري عمل الفرد، وعدم االىتمام بالترييم، وعدم ةاعمية التفاىم المتبادن )جامعة 

ط بزيادة عدد المشاركين ةل المناةسة من ص ن ي وىذه العوامن جمعًيا ترتبٖٕٔٓالبحرين،
المرارنات االجتماعية وعمل ذلك ةإن ىذه النظرية تعطا أةثمية لمشاركة عدد أتن من 
المتعممين ةل المرارنات االجتماعية أو اعتمادىا بشكن اساسا عمل التحديات الشصيية 

 لتجنب حدوث ظاىرة انعدام الفردية.  
الل أن الفرد يررر أن يتيّرف   "Expectancy Theory "كذلك تشير نظرية التوتن

بطريرة معينة ان ىناك داةن يحّفزه عمل اصتيار سموك معين دون السموكيات ااصرى، بسبب 
النتيجة التا يتوتن الحيون عمييا من ذلك السموك و اامر االساسا ةا ىذه النظرية أنو 

من السيطرة عمل النتيجة المتوتعة يكون التوتن كمما زاد اعتراد المتعمم بأن لديو درجة معينة 
عاليًا لديو وىو ما يتوةر من ص ن التحديات الشصيية حيث ان ويون المتعمم الىداةة 
بالحيون عمل النراط والشارات يتوتف عمل جيده الشصيل أما ةل  محفزات االلعاب الرا مة 
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مل مرارنة جيده الشصص بجيود عمل المرارنات االجتماعية يتوتف ويون المتعمم الىداةة ع
 ,Pavlasزم  و وىو االمر الذى من اليعب توتعو والسيطرة عميو من جانب المتعمم )

 ي 2010
 Personalكذلك أيد ىذا التوجو أيًثا أحد مبادئ نظرية االستثمار الشصيا  

investment theory  (PIT ي   وىو مبدئincentives  الحواةز أو الدواةن الشصيية  
ىو يشير إلل مستوى المتعمم مرارنة بمستواه ةل المراحن السابرة ويمكن التعبير عنيا و 

 ,Amir, & Ralph)بواسطة منح  الشارات أو النراط لممتعمم الذى تام بإنجاز ميامو 
2014) . 

التل تركز  "Behavioral Theory"كذلك حظل ىذا التوجو بتأييد النظرية السموكية
ن ااىداف السموكية بطبيعتيا عمل اعتبار السموك ظا ىرة تابمة لمم حظة والتحديد والرياس، وا 

ةردية ومحددة، حيث يؤكد سكنر عمل ثرورة ترسيم السموك النيا ل إلل مكوناتو التل يمكن 
تعمميا تباًعا وبشكن تدريجل لكن متعمم عمل حده حيث يتردم كن متعمم نحو اليدف النيا ل 

أنماط السموك المترابطة التل تشكن بمجموعيا السموك النيا ا  المنشود صطوة صطوة، وتتراكم
المنشود. وعندىا يجب عمل المتعمم أن يكون تادرا عمل اظيار السموك الكامن واشياره 
ليحين عمل التعزيز الكامن، كذلك ةان السموك المستيدف يمكن ثبطو بتبعاتو أو عواتبو 

ا يجعن السموك تحت سيطرة المؤثر )توةيا اى المعززات التل تعرب حدوثو أو ممارستو مم
 يٜٗٔ-ٛٗٔ، ص ص. ٕٕٔٓأحمد مرعل، محمد محمود الحيمة،

وتأسًيسا عمل ماسبا ةنحن امام ث ثة أنواع لمحفزات االلعاب يمكن استصداميا ةل بي ة 
الفين المرموب ىل  محفزات االلعاب الرا مة عمل التحديات الشصيية ومحفزات االلعاب 

المرارنات االجتماعية المحدودة ومحفزات االلعاب الرا مة عمل المرارنات  الرا مة عمل
 االجتماعية الكاممة.    

وةل ثوء اادبيات والنظريات والدراسات السابرة، وتباين نتا جيا حون تحديد نوع 
محفزات االلعاب المناسب ل ستصدام داصن بي ات الفين المرموب، وعدم االتفاا عمل ذلك 
يبرز سؤان عن النوع المناسب لمحفزات االلعاب ااكثر تاثيًرا ةل تحسين التعمم ؟ لننيح 

 الفين المرموب والمعممين باستصدامو ةل ىذه البي ات. ميممل ومطورى بي ات 
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ولما كان التعمم يجسد عممية نفسية غير مر ية تحدث نتيجة تتيرات ةل البناء االدراكل 
لممتعممين ةاننا نعمد ةل كثير من االحيان لمتعرف عمل وجوده بواسطة االداء، ةاالداء 

وس لو، حيث يعدان المادة المباشرة التل والتحيين الدراسا ىل نواتث التعمم والوجو المحس
 نتعامن بيا ص ن عمميات الترييم المتنوعة لتحديد كفاية ىذا التعمم أو تيمة لدى المتعممين. 

ي إلل أن االداء (Nist& Holschuh, 2011, p.92وىنا يشير نست، وىولسشوه 
رة الفرد عما معالجة يتأثر برد -صاية ةل حالة الميارات المعرةية –والتحيين المرتبط بو 

المعمومات المردمة ويرتبط تجييز تمك المعمومات ومعالجتيا بالعمميات العرمية المعرةية 
المؤثرة ةا كن مرحمة من مراحن االكتساب واالحتفاظ واالسترجاع لممعمومات، والتا تشمن 

ىناك مراحن عدة يمر االنتباه، واإلدراك، والذاكرة، والتصين، والتفكير، واتصاذ الررارات، حيث أن 
بيا نظام معالجة المعمومات المردمة تؤثر ةا عمميات التعمم، وىنا تعد محفزات االلعاب أحد 
العوامن االساسية المؤثرة عمل معالجة المعمومات صاية ةيما يتعما بالعمميات المرتبطة 

 بالذاكرة واالدراك. 
نصراط الط ب ةل بي ة التعمم، كذلك يرتبط استصدام محفزات االلعاب بمدى تأثيرىا ةل ا

وىنا يظير أىمية دراسة تأثير استصدام نوعيات معينة من محفزات االلعاب عمل زيادة انصراط 
لدى الط ب، وذلك حيث من  " Student Engagement "الط ب ةل بي ة التعمم 

وجود مشاركة المميزات ااساسية التا يوةرىا التعمم المدمث التتمب عمل اليعوبات المرتبطة ب
وتفاعن نشط وممارسة ةعالة ل نشطة التعميمية من جانب المتعممين وىذا ما نطما عميو 

ي توةير  (Skinner & Pitzer, 2012 االنصراط ةا التعمم، وىو كما يشير اسكنر وبيزر
بي ة تعميمية تجعن أغمبية الط ب يميمون إلل المشاركة ةا ممارسة اانشطة التعميمية مما 

التعمم السمبا إلل تعمم ةعان نشط يشجن الط ب عمل االنحراط ةا التعمم ويساعد ةا  يحون
أن انصراط الط ب  -ةل البحث الحالل -تحريا ااىداف التعميمية المرجوة. لذلك ترى الباحثة 

ببي ة الفين المرموب تد تتاثر نتيجة نوع محفزات االلعاب المستصدمة، حيث تعمن محفزات 
  مة لممحتوى وطبيعة الط ب عمل زيادة ةيم الط ب لممحتوى وبالتالل تحفيزىم االلعاب الم

 عمل االستمرار واالنصراط ةل التعمم .  
ومن ىذا المنطما ونتيجة اصت ف االراء ونتا ث الدراسات وتوجيات النظريات حون 

حديات تحديد أنسب نوع من أنواع محفزات االعاب )محفزات االلعاب الرا مة عمل الت
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الشصيية ومحفزات االلعاب الرا مة عمل المرارنات االجتماعية المحدودة ومحفزات االلعاب 
الرا مة عمل المرارنات االجتماعية الكاممةي ل ستصدام ةل بي ات التعمم وعدم تعرض ىذه 
الدراسات بشكن مباشر لمتتير نوع محفزات االعاب ةل بي ة الفين المرموب، وذلك ةيما 

تاثيرىاعمل كن من تنمية التحيين الدراسا واالداء الميارى لمط ب، وانصراط الط ب يتعما ب
ةل بي ة التعمم. ومن ىنا  نبعت  الحاجة الجراء البحث الحالل بيدف الوتوف عمل نوع 

 محفزات االعاب الم  مة ل ستصدام ببي ة الفين المرموب .

 مغكلْ البشح:

 :عناير التاليةتم تحديد مشكمة البحث من ص ن ال
وتوجيات النظريات من العرض السابا تبين وجود اصت ف ةل نتا ث البحوث، واالراء،   -

عن نوع محفزات االعاب المناسب لبي ات التعمم االلكترونية المصتمفة حيث لم  التل تم عرثيا
تتفا نتا ث البحوث والدراسات واالراء عمل نوع محدد لمحفزات االعاب ببي ات التعمم 

كذلك لم تتعرض ىذه الدراسات بشكن مباشر لمتتير نوع محفزات االعاب ةل  االلكترونية ،
لمحفزات االعاب ثم توجد حاجة ثرورية إلل تحديد النوع المناسب ومن  بي ة الفين المرموب

الذىُ يويل باستصدامو من جانب الميممين التعميمين، والمعممين، والميسيرين 
 اإللكترونيين، كمعيار محدد لتيميم بي ات الفين المرموب. 

ة الفين ومن ناحية أصرى توجد مؤشرات لوجود ع تة بين نوع محفزات االعاب ةل بي  -
 المرموب وكن من التحيين الدراسل، واداء الميارات وانصراط الط ب ةل بي ة التعمم .      

ومن ناحية ثالثة الحظت الباحثة ةا أثناء تدريس بعض المرررات المرتبطة بعموم  -
المعمومات ومنيا مررر صدمات مراكز ميادر التعمم لط ب الفرتة الثانية شعبة تكنولوجيا 

م والمعمومات عمل مدار السنوات االربن أن ىناك تعثر لمدراسين ةل ىذه المرررات، وتد التعمي
تبين لمباحثة كذلك معاناة  بعض أعثاء ىي ة التدريس بالرسم مما يدرسون ذات المرررات 
من نفس الظاىرة وىل الريور ةل اداء الط ب لكثير من ميارات المعمومات الرتمية، ويظير 

ًيا ةل وجود كثير من نواحل الريور ةل تيميم بعض صدمات المعمومات ىذا الريور جال
الرتمية التل يروم الط ب باعدادىا ةل أثناء دراسة المررر، وحيث أن صدمات مراكز ميادر 
التعمم من المرررات ذات الطبيعة الصاية، التل تتطمب من الطالب البحث وتوليد وتطبيا 

يم المحتوى وتطبيا ما تعممو ةا تيميم صدمات المعرةة، بحيث يتمكن الط ب من ة
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معموماتية رتمية، وبذلك يعد ىذا المررر بمثابة، المررر االساسا لعموم المعمومات التل 
يدرسيا الطالب حيث ان صدمات المعمومات التل ييمميا الطالب تظير بيا جمين مياراتو 

  السابرة التل اكتسباىا ةل مرررات عموم المعمومات ااصرى.
لذلك تامت الباحثة بدراسة استكشاةية ةا يورة مرابمة مفتوحة من عينة من ط ب 

جامعة حموان ةل الفين الدراسل ااون  –الفرتة الثالثة شعبة تكنولوجيا التعميم بكمية التربية 
 ٕٓالذين درسوا معظم ىذه المرررات بالفعن وبمغ عددىم ) ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓلمعام الدراسل 
وتم سؤاليم عن آرا يم ةا المشك ت التل يعانون منيا ةل دراسة مرررات طالًبا وطالبةي، 

 عموم المعمومات بيفة عامة ومررر صدمات مراكز ميادر التعمم بيفة صاية.
 وأسفرت نتا ث الدراسة االستط عية عن ما يما  

%ي عمل يعوبة دراسة المرررات المرتبطة بعموم ٓٓٔاتفا أةراد العينة بنسبة ) 
مات مرارنة بالمرررات االصرى التل يردميا الرسم ، كذلك أشار الط ب أةراد العينة المعمو 

%ي الل وجود نوع من التصوف والرما وعدم الثرة بالنفس من ىذه ٜٓاالستكشاةية بنسبة ) 
من وجية  -المرررات،  و بسؤان أةراد العينة االستكشاةية عن أسباب ىذه المشكمة وأبعادىا، 

أنة من أىم االسباب حاجة ىؤالء الط ب لمزيد من التفاعن والدعم  والتحفيز تبين  -نظرىم 
من المعمم الجامعل وممارسة مزيد من اانشطة المرتبطة  بتوظيف المعارف والميارات 
المصتمفة التل يتم دراستيا ةل ىذه المرررات، والتعرف عمل الحاالت المصتمفة لتطبيريا، حيث 

ةل حاجة لمزيد من التوجو المستمر والتحفيز ةل أثناء تيميم أشار الط ب إالل انيم 
الصدمات المعموماتية الرتمية وانتاجيا،  وىو شئ من اليعب تحريرة باستصدام الطرا 

 الترميدية ةل التدريس.. 
ومن ثم تد يكون السبب ةل ىذه المشكمة عدم تواةر البي ة الم  مة لتدريس ىذ 

أن توةير بي ة إلكترونية م  مة لتدريس ىذه المرررات تا مة المرررات، وىنا ترى الباحثة 
عمل تحفيز الط ب لبذن مزيد من الجيد تد يساىم ةل حن ىذه المشكمة،  وبي ة الفين 
المرموب تد تكون ىل البي ة الم  مة لحن ىذه المشك ت، حيث تتيح بي ة الفين المرموب 

بو، وممارسة اانشطة الجماعية والفردية و مزيد من وتت المعمم لمتفاعن والتواين من ط 
بداء أرا يم ومشاركتيم باالراء،وتمكينيم من كتابة  تتيح لممشاركين مجمسا لممناتشة وا 
تعميراتيم واتتراحاتيم وكذلك طرح أس متيم وتمرل اإلجابات عمييا بشكن مباشر، ةمن يترن 
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 ن الفين المرموب بيفة صاية التعامن من بي ات التعمم المدمث بيفة عامة والتعمم من ص
ييبح أكثر تدرة عمل أن يعمم ويتعمم بشكن أةثن، مما تد يكون لو تاثير أكثر ايجابية ةل 
االةادة من ىذه البي ات ةل تحسين نواتث التعمم المصتمفة صاية إذا زودت ىذه البي ة بنوع 

مية دراسة كن من محفزات االلعاب المناسب لطبيعة المحتوى والط ب  . وىذا ما أكد ع
 ,Johnson؛ ودراسة جوىانسون  Davies, Dean& Ball  2013)داةيذ، ودين، وبون 

؛ ودراسةما حسين Mok, 2014؛ ودراسةموك Hung, 2014؛ ودراسةىونث  2013
؛ ودراسة حنان بنت ٕ٘ٔٓ؛ ودراسةالطيب احمد حسن ومحمد عمر موسا ، ٕ٘ٔٓاحمد، 

؛.  ودراسة سالا محمد عبد ٕ٘ٔٓسيد محمد، ؛ ودراسة نبين الٕ٘ٔٓاسعد الزين، 
 ةارس ميطفل ؛ ودراسة ىناءٕٙٔٓ؛ ودراسة أمن ةايز يالح حمداهلل، ٕٙٔٓالمطيف، 
؛ ودراسة آية طمعت أحمد  ٕٙٔٓ؛  ودراسة يوسف احمد محمد المشنا، ٕٙٔٓالشكعة، 
 ، ودراسة وةاء يحا عبدالمطمبٕٛٔٓ؛ ودراسة أحمد متاورى محمود، ٕٛٔٓإسماعين،

كذلك تد تؤدى ىذه اإلمكانيات التل توةرىا بي ات الفين المرموب من تواةر نوع  ئٜٕٓسيد، 
محفزات االلعاب المناسب إلل ارتفاع ثرة الط ب ةل أنفسيم مما يؤدى إلل انصراطيم بيورة 
أكثر ايجابية ببي ة التعمم، مما تد ينعكس بدوره عمل أداء الطالب ةل ميارات تيميم صدمات 

 مومات الرتمية بجانبييا االدا ل والمعرةل .المع
وةل ىذا اإلطاريعد تحريا أكبر اةادة ممكنة من سعة بي ات الفين المرموب من أىم 
أىداف الميمم التعميما لذا ةيو يثن نيب أعينو إمكانية توظيف سعة ىذه البي ات ةل 

االلعاب ىل أحد الصيا ص تحريا نواتث التعمم المصتمفة، و اانواع المصتمفة لمحفزات 
االساسية التل تميز بي ات التعمم المدمث بيفة عامة وبي ات الفين المرموب عمل وجو 
التحديد،  حيث تستصدم محفزات االلعاب لتحفيز الطالب عمل التردم ةل دراسة المادة العممية 

ا عن أةثن المردمة وةيميا وتطبيريا من ص ن أنواعيا المصتمفة، ويبحث الميمم التعميم
 نوع لمحفزات االلعاب يمكن اتاحتو لممتعمم ويمكنو من تحريا أىداف التعمم بسيولة ويسر.

ةعمل الرغم من تعدد أنواع محفزات االلعاب الم  مة ل ستصدام ةل بي ات التعمم 
االلكترونية بيفة عامة وبي ة الفين المرموب عمل وجو التحديد إال أن نتا ث الدراسات 

أكثر مناسبة  –كما تم عرثو ةل مردمة البحث  -م تحسم أى ىذه االنواع_والبحوث ل
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وةاعمية ةل تحريا نواتث التعمم المصتمفة، صاية ان ىذه الدراسات لم تتعرض لدراسة تأثير 
 ىذه اانواع من محفزات االلعاب ةل بي ات الفين المرموب.

ا يشير كن من  مورينو و وحيث أن اليدف ااساسا لمباحثين ةا تكنولوجيا التعميم كم
ىو البحث ةا الطرا واإلرشادات التا تؤدى لزيادة ) Moreno & Mayer, 2007ماير)

ةاعمية بي ات التعمم، من تركيز االنتباه عمل كيف يؤثر التحفيز، والتفاعن االجتماعا 
 .والعمميات اإلدراكية عمل التعمم ةل بي ات التعمم اإللكترونية

 مشكمة البحث ةا العناير التالية   وةيما سبا يمكن تحديد
  وجود يعوبة لدى ط ب شعبة تكنولوجيا التعميم ةل دراسة المرررات والموثوعات

المرتبطة بعموم المعمومات وصاية مررر حدمات مراكز ميادر التعمم ةل تكنولوجيا 
 التعميم.

  التعمم الم  مة محفزات االلعاب اصت ف االراء ونتا ث البحوث حون تحديد أنسب أنواع
 ل ستصدام من الط ب ةل بي ة الفين المرموب.

  ما أويت بو بعض الدراسات والبحوث بثرورة التعرض بشكن دا م ومستمر ليذه
نتاجيا واصتيار المناسب منيا وةًرا لنوعية بي ة  اانواع، وذلك لتطوير أساليب تيميميا وا 

ريا نواتث التعمم المصتمفة ةل التعمم بيدف ثمان درجة ةعاليتيا وكفاءتيا ةا تح
 إطاربي ات التعمم المصتمفة.
ةل الحاجة إلل تحديد أنسب نوع  تتمثن مشكمة البحث الحالاوعمل ثوء ومما سبا 

من أنواع محفزات االلعاب )التحديات الشصيية / المرارنات المحدودة /المرارنات الكاممةي ةل 
المعرةل وميارات ترديم صدمات المعمومات  ينبي ة الفين المرموب وتأثيره عمل تنمية التحي

 الرتمية واالنصراط ةل بي ة التعمم لدى ط ب شعبة تكنولوجيا التعميم..
 وةل ثوء ما تردم يمكن معالجة مشكمة البحث من ص ن اإلجابة عمل ااس مة التالية 

 أصٗلْ البشح : 
السددؤان الددر يس  ولمتويددن لحددن لمشددكمة البحددث يسددعل البحددث الحددالل إلددل اإلجابددة عددن

 التالل 
)التحدديات الشصيدية / كيف يمكن تيميم بي ة تعمم مرموب تا مة عمل محفدزات االلعداب 

وميددارات ترددديم صدددمات  المعرةددل التحيددينلتنميددة المرارنددات المحدددودة /المرارنددات الكاممددةي 
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 ولوجيدا التعمديمالمعمومات الرتمية واالنصراط ةل بي ة التعمم لدى طد ب الفرتدة الثانيدة شدعبة تكن
 ةل مررر صدمات مراكز ميادر التعمم. 

 ويتفرع من ىذا السؤان الر يس ااس مة التالية 
ما الميارات ااساسية لصدمات المعمومات الرتمية لمراكز ميادر التعمم التل من الواجب  -1

 تنميتيا لدى ط ب شعبة تكنولوجيا التعميم ؟
محفزات االلعاب )التحديات الشصيية / المرارنات ما المعايير االساسية لتيميم أنواع  -2

 المحدودة /المرارنات الكاممةي ؟
ما نموذج التيميم التعميما المناسب لبناء بي ة الفين المرموب الرا مة عمل محفزات  -3

االعاب الم  مة لتنمية التحيين المعرةل وميارات تيميم صدمات المعمومات الرتمية 
  ة الفين المرموب لدى ط ب شعبة تكنولوجيا التعميم ؟وترديميا واالنصراط ةل بي

مددا أثددر نددوع محفددزات االلعدداب )التحددديات الشصيددية / المرارنددات المحدددودة /المرارنددات  -4
 الكاممةي ةل بي ة الفين المرموب، عمل كن من  

  التحيين المعرةل لددى طد ب الفرتدة الثانيدة شدعبة تكنولوجيدا التعمديم لمردرر صددمات
 ر التعمم ؟مراكز مياد

  تنمية ميارات تيميم صدمات المعمومات الرتمية وترديميا لددى طد ب الفرتدة الثانيدة
 شعبة تكنولوجيا التعميم ؟

 انصراط ط ب الفرتة الثانية شعبة تكنولوجيا التعميم ةا بي ة الفين المرموب؟ 
 أهداف البشح : 

 ييدف البحث الحالا إلل 
التدل مدن  لمراكدز ميدادر الدتعمم المعمومدات الرتميدةصددمات تحديد الميارات ااساسية ل -1

 .  شعبة تكنولوجيا التعميمالواجب تنميتيا لدى ط ب 
محفدددزات االلعددداب )التحدددديات الشصيدددية / أندددواع المعدددايير االساسدددية لتيدددميم تحديدددد  -2

 المرارنات المحدودة /المرارنات الكاممةي
الرا مددة عمددل  نمددوذج التيددميم التعميمددا المناسددب لبندداء بي ددة الفيددن المرمددوب تحديددد -3

 صدمات المعمومدات الرتميدة تيميمالم  مة لتنمية التحيين وميارات  محفزات االعاب
 واالنصراط ةل بي ة التعمم لدى ط ب شعبة تكنولوجيا التعميم ؟ وترديميا
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ات الشصيدية / المرارندات المحددودة محفزات االلعاب )التحدديلنوع الكشف عن  أنسب  -4
وميدددارات  المعرةدددل التحيدددينلتنميدددة  ةدددل بي دددة الفيدددن المرمدددوب /المرارندددات الكاممدددةي

 تيددميم صدددمات المعمومددات الرتميددة وترددديميا واالنصددراط ةددل بي ددة الددتعمم لدددى طدد ب
 ةل مررر صدمات مراكز مياد التعمم.  شعبة تكنولوجيا التعميم الفرتة الثانية

  َْالبشحأهن : 

 تكمن أىمية البحث الحالا ةا   
تد تسيم نتا ث ىدذا البحدث ةدا تزويدد ميدمما ومطدوري بي دات الدتعمم المددمث بيدفة  -1

محفدددزات عمدددل وجدددو التحديدددد  الرا مدددة عمدددل اسدددتصدام  عامدددة وبي دددة الفيدددن المرمدددوب
بمجموعة من المبادئ وااسس العممية عندد تيدميم ىدذه البي دات، وذلدك ةيمدا  االلعاب
وميارات ترديم صددمات  المعرةل التحيينوأثرىا ةل تنمية نوع محفزات االلعاب يتعما ب

المعمومات الرتمية واالنصراط ةل بي ة التعمم لدى ط ب الفرتة الثانيدة شدعبة تكنولوجيدا 
 .  التعمم رميادالتعميم ةل مررر صدمات مراكز 

تددد تفيددد نتددا ث ىددذا البحددث ةددل تزويددد أعثدداء ىي ددة التدددريس ومعدداونييم والمعممددين  -2
الدتعمم الم  مدة لبي دات ندوع محفدزات االلعداب بمؤسسات التعمديم العدام بارشدادات حدون 

، والتدل يمكدن أن يكدون  المدمث بيفة عامة وبي ة الفين المرموب عمل وجو التحديدد
 ليا تاثير ةعان ةل تحسين أداء الط ب ةل نواتث التعمم المصتمفة.

التعميميدة  تد تسيم نتا ث البحث ةا تعزيز االةدادة مدن إمكانيدات بي دة الفيدن المرمدوب -3
عنددد دراسددة بعددض  طدد ب شددعبة تكنولوجيددا التعمدديمةددا تددذلين اليددعوبات التددا تواجددو 

 المرررات.
 البشح حمددات : 

 يرتير البحث الحالا عمل  
 حد موثوعا  يرتير المحتوى العمما عمل مررر صدمات مراكز ميادر التعمم. -1
 حد بشري  تم تدريس المررر لط ب الفرتة الثانية شعبة تكنولوجيا التعميم. -2
 جامعة حموان. –حد مكانا  كمية التربية  -3
-ٕٛٔٓلمعدام الدراسدل حد زمانل  تم تطبيا تجربة البحث ةل الفين الدراسدل ااون  -4

ٕٜٓٔ. 
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 فزًض البشح : 

رتددددب طدددد ب  بدددين متوسددددطات ٘ٓ.ٓ ≥يوجدددد ةددددروا دالددددة إحيدددا يًا عنددددد مسددددتوى  -1
 المجموعات التجريبيدة ةدا اصتبدار التحيدين المعرةدل الدراسدا عندد الدراسدة مدن صد ن

نوع محفزات االلعداب )التحدديات الشصيدية بي ة الفين المرموب يرجن ل ثر ااساسا ل
 المرارنات المحدودة /المرارنات الكاممةي/ 

رتدددب طددد ب  بدددين متوسدددطات ٘ٓ.ٓ ≥يوجدددد ةدددروا دالدددة إحيدددا يًا عندددد مسدددتوى   -2
المجموعدددات التجريبيدددة ةدددا بطاتدددة تريددديم مندددتث تيدددميم حددددمات المعمومدددات الرتميدددة 

بي ددة الفيددن المرمددوب يرجددن ل ثددر ااساسددا لنددوع  وانتاجيددا عنددد الدراسددة مددن صدد ن
 اب )التحديات الشصيية / المرارنات المحدودة /المرارنات الكاممةيمحفزات االلع

رتددددب طدددد ب  بدددين متوسددددطات ٘ٓ.ٓ ≥يوجدددد ةددددروا دالددددة إحيدددا يًا عنددددد مسددددتوى  -3
يرجدن ل ثدر انصراط الط ب ةا بي ة الفين المرموب المجموعات التجريبية ةا مرياس 

ت المحددودة /المرارندات لنوع محفزات االلعاب )التحديات الشصيية / المرارناااساسا 
 الكاممةي

 ًمتػرياتى :  ميور البشح 

بعدض منداىث الدراسددات الويدفية ةددا إلدل ة دة البحددوث التدا تسددتصدم ىدذا البحددث  اينتمد
، والمنيث التجريبا عندد تيداس أثدر المتتيدر المسدترن لمبحدث مرحمة الدراسة والتحمين والتيميم

 عمل متتيراتو التابعة ةا مرحمة الترويم.
 من  متتيرات البحثوتكونت 

 ه ،متػري مضتكل ٓاعتنل البشح عل : املتػري املضتكل ٌ:  

و نوع لمحفدزات االلعداب )التحدديات الشصيدية / المرارندات المحددودة /المرارندات الكاممدةي
  يثم ث ثة أنواع 

 التحديات الشصيية 
 المرارنات المحدودة 
 المرارنات الكاممة 
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 ْثالخ متػريات تابعْ هُ  ٓالبشح احلالُ عل :اعتنل املتػريات التابع: 

  المعرةل لمررر حدمات مراكز ميادر الدتعمم لددى طد ب الفرتدة الثانيدة التحيين تنمية
 شعبة تكنولوجيا التعميم؟

  ؟ ترديمياتيميم حدمات المعمومات الرتمية و تنمية ميارات 
  ؟انصراط الط ب ةا بي ة الفين المرموب 
  للبشح :التصنَه التذزٍيب 

صدم ةددا ىددذا ، اسددتُ المتتيددر المسددترن موثددن البحددث الحددالا ومسددتوياتوعمددل ثددوء  
التيددددددميم التجريبددددددا ذو المجموعددددددة الواحدددددددة واصتبددددددار تبمددددددا واصتبددددددار امتددددددداد البحددددددث 
ةدا ثد ث وذلدك  Extended One Group Pre-Test, Post-Test Design""بعددي

التدالل  التيدميم التجريبددا  الجددونويوثدح  )المجموعدات التجريبيدة لمبحدثي معالجدات مصتمفدة
 .لمبحث
 

 (1ظذٔل )

 انرظًٛى انرعشٚثٙ نهثحس

 ذطثٛق تؼذٖ ألدٔاخ اانقٛاط َٕع انًؼانعح ذطثٛق قثهٗ ألدٔاخ انقٛاط انًعًٕػح

انًعًٕػح 

انرعشٚثٛح 

 األٔنٗ

اخرثاااااااااس انرحظااااااااٛم  -

 انًؼشفٗ

 

انرحذٚاخ 

 .انشخظٛح

اخرثااااااااااااس انرحظاااااااااااٛم  -

 انًؼشفٗ.

ذقٛااٛى يُاارط ذظااًٛى تطاقااح  -

حذياخ انًؼهٕيااخ انشقًٛاح 

 ٔاَراظٓا.

يقٛاااط االَخااشا  فااٗ تٛ ااح  -

 .انفظم انًقهٕب

انًعًٕػح 

انرعشٚثٛح 

 انصاَٛح

انًقاسَاخ 

 انًحذٔدج

انًعًٕػح 

انرعشٚثٛح 

 انصانصح

انًقاسَاخ 

 انكايهح

 ظًًٛؼا يٍ اػذاد انثاحصح : أدًات الكَاظ ْٗٔ 

ًقشس خذياخ يشاكض يظادس انرؼهى نذٖ ن انًؼشفٗانرحظٛم نقٛاط اخرثاس  -ٔ

   الب انفشقح انصاَٛح شؼثح ذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى.

 . ذقذًٚٓاتطاقح ذقٛٛى يُرط ذظًٛى حذياخ انًؼهٕياخ انشقًٛح ٔ -ٕ

 . انفظم انًقهٕب االَخشا  فٗ تٛ حيقٛاط  -ٖ
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 :إدزإات البشح 
إجراء دراسة مسحية تحميمية ل دبيات العممية، والدراسات المرتبطة بموثوع البحث؛  -ٔ

وذلك بيدف إعداد اإلطار النظري لمبحث، واالستدالن بيا ةا توجيو ةروثو، ومناتشة 
 نتا جو. 

شعبة  الثانيةلط ب الفرتة  صدمات مراكز ميادر التعمممررر لتحمين المحتوى العممل  -ٕ
عادة يياغتو، وذلك عن طريا تحكيمو؛ إلبراز أىداف ىذ التعميمتكنولوجيا   ابالكمية، وا 

، ومدى كفاية المحتوى العمما لتحريا ااىداف المحددة، ومدى ارتباط المحتوى المررر
 بااىداف. 

االنصراط ةل بي ة  ومرياساالصتبار، وبطاتة ترييم المنتث،  لالرياس وى واتإعداد أد -ٖ
 كيميا لمتاكد من يدتيا، ووثعيا ةا يورتيا النيا ية. ، وتح الفين المرموب

 تيميم السيناريو المشترك لممعالجات الث ثة، وتحكيمو ووثعو ةا يورتو النيا ية.  -ٗ
 استراتيجية التعمم لبي ة الفين المرموب.تيميم  -٘
 بي ة التعمم االلكترونية، وتد تم استصدام نظام ادارة التعمم"إنتاج  -ٙ

"schoologyمل صبراء ةا مجان تكنولوجيا التعميم؛ إلجازتيما، ثم إعداد وعرثيا ع
بي ة التعمم االلكترونية ةا يورتيا النيا ية، بعد إجراء التعدي ت المرترحة وةا آراء 

 السادة الصبراء المحكمين. 
المعالجة التجريبية، وأدوات الرياس؛ بيدف تياس  لموادإجراء التجربة االستط عية  -ٚ

، أو أةراد العينة عند إجراء ةعمل أىم اليعوبات التا تواجو الباحث ثباتيا، والتعرف
 التجربة ااساسية. 

 اصتيار عينة البحث ااساسية. -ٛ
 تبمًيا لمتأكد من تكاةؤ المجموعات الث ث لمبحث.  المعرةل تطبيا االصتبار التحييما -ٜ

 تطبيا المعالجات عمل أةراد العينة وةا التيميم التجريبا لمبحث. -ٓٔ
 تطبيا أدوات الرياس بعدًيا عمل نفس أةراد العينة.  -ٔٔ
تيميم الصدمات الرتمية بطاتة ترييم المنتث) و درجات التطبيا البعدى ل صتبار ريد -ٕٔ

 . ومرياس االنصراط ةل بي ة الفين المرموب يوترديميا
إجراء المعالجة اإلحيا ية لمنتا ث، ومن ثم تحمين البيانات، وحساب مدى التتير ةا  -ٖٔ

، ومرارنة نتا ث انصراطيم ببي ة الفين المرموبمط ب وأدا يم، و ل المعرةلحيين تال
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التطبيا، ومناتشتيا، وتفسيرىا عمل ثوء اإلطار النظري، والدراسات المرتبطة، 
 . واالساس النظرى النواع المحفزات

ترديم التوييات عمل ثوء النتا ث التا تم التوين إلييا، والمرترحات بالبحوث  -ٗٔ
 ربمية. المست

 مصطلشات البشح:
ةددل ثددوء اطدد ع الباحثددة عمددل التعريفددات التددل وردت ةددل عديددد مددن اادبيددات التربويددة 
 والنفسية ذات الع تة بمتتيرات البحث تم تحديد ميطمحات البحث إجرا ًيا عمل النحو االتل  

  الكترونل الفين المرموب  ىو نمط من أنماط التعمم المدمث الدوار الذى يدمث بين التعمم
والتعمم وجيا لوجو، حيث يروم المتعمم بدراسة الموثوعات والميارات العممية 
وةيميا بتعما وتركيز من ص ن العروض المحاثرات اإللكترونية التل تام  
برةعيا المعمم عمل نظام ادارة التعمم، واإلةادة من وتت المحاثرة النظرية 

داء تحت إشراف وتوجيو من والعممية ةل إجرا ء المناتشات لتحسين اال
 المعمم"..

  محفزات االلعاب  تعرةو الباحثة إجرا ًيا بأنو ربط مدى اجادة الطالب الداء أنشطة تيميم
، وشارات  Pointsصدمات المعمومات الرتمية وترديميا  بمنحة   نراط 

Padges  عبارة عن ترديرات  تحفزه عمل االستمرار ةل التعمم و يتم ذلك من
 ةل اطار بي ة لمتعمم المرموب."schoology"م ادارة التعمم ص ن نظا

 ويتم ةل ىذا البحث استصدام ث ث انواع من المحفزات ىل  
 مددن صدد ن طددرح تحددديات شصيددية عبددارة عددن  التحددديات الشصيددية  يددتم التحفيددز ةييددا

 عبارات تحفيزيدة تدرتبط بفا ددة النشداط المزمدن تنفيدذه لتحريدا تمكدن الطالدب مدن الميدارة
باالثدداةة الددل ربددط التردددم ةددل االداء بمددنح الطالددب نردداط ، وشددارات، واتاحددة الفريددة لددو 
دا ما لمتعرف عمدل درجاتدة وترديراتدو ةدل االنشدطة السدابرة لبدذن مزيدد مدن الجيدد لمترددم 
ل ةثددن أو لممحاةظددة عمددل مسددتواه ويددتم ذلددك مددن صدد ن لوحددة شصيددية يددتم ارسددميا 

 ن نشاط وترييمو . لمطالب عرب االنتياء من اداء ك
 لمطالددب مددن صدد ن المرارنددات االجتماعيددة بددين  المرارنددات المحدددودة  يددتم التحفيددز ةييددا

ويدتم ذلدك مدن صد ن التل حين عمييدا مجموعدة محددودة مدن الطد ب النراط ، والشارات 
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تتثدمن  تا مة متيدرين يتم ارسميا لمطالدب عردب االنتيداء مدن اداء كدن نشداط وترييمدو
 لث ثة االعمل منو ةل النراط والط ب الث ثة االتن منو ةل النراط. ةرط الط ب ا

 لمطالب مدن صد ن المرارندات االجتماعيدة بدين النرداط  المرارنات الكاممة  يتم التحفيز ةييا
ويدتم ذلدك مدن صد ن تا مدة متيددرين التل حين عمييدا جميدن طد ب الفرتدة ، والشارات 

تتثددمن درجددات جميددن  اداء كددن نشدداط وترييمددو يددتم ارسددميا لمطالددب عرددب االنتيدداء مددن
ا لمنراط التل حيموا عمييا وترديراتيم ةييا   ًً  ط ب الفرتة مرتبة وةًا

  االنصراط ةا التعممlearning Engagement  ىو اندماج الطالب من بي ة الفين  
المرموب الرا مة عمل محفزات االلعاب وتفاعمو معيا بيدف اتمام اإلنشطة 

طموبو منو ويتكون من ث ثة انواع ل نحراط   االنصراط المعرةل  والميام الم
 واالنصراط الوجدانل  واانصراط السموكا .

  ميارات تيميم صدمات المعمومات الرتمية وترديميا  ىل ميارات تيميم صدمات
المعمومات الرتمية وانتاجيا وىل صدمة ترديم االستفسارات المرجعية المتوسطة 

االستص ص وصدمة االحاطة الجارية وصدمة البث االنترا ل والتامة وصدمة 
 لممعمومات .

 اإلطار اليظزِ للبشح ًالدراصات املزتبطْ :

   صمسة محاور أساسية ىا ينرسم اإلطار النظري ةا البحث الحالا إلل 
 أوال   الفين المرموب.
 ثانًيا  محفزات االلعاب.

   المسترن لمبحث. ثالثًا  أنواع محفزات االلعاب موثن المتتير
 يمداالتحيين المعرةل وتعمم ميدارات تيدميم صددمات المعمومدات الرتميدة وتردديميا وع تترابًعا  

 بنوع محفزات االلعاب ةل بي ة الفين المرموب. 
   االنصراط ةل بي ة الفين المرموب وع تتو بنوع محفزات االلعاب.صامًسا

 أًال : الفصل املكلٌب.
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حظددددل مفيددددوم الفيددددن المرمددددوب بعديددددد مددددن التعريفددددات منيددددا تعريددددف أكددددرم ةتحددددا 
يتكامدن ةيدو الدتعمم  الُمددمث الفين المرموب بأنو  شكن من أشكان الدتعمم يٛ ،ٕ٘ٔٓميطفل)
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الويددب، ليطمددن عمييددا  الترميدددي مددن الددتعمم اإللكترونددا بطريرددة تسددمح بإعددداد المحاثددرة عبددر
ااسد مة ومناتشدة  المحاثدرة لحدن زمدن صليم تبدن حثدور المحاثدرة ويصيدالط ب ةدا منداز 

 التكميفات والمشارين المرتبطة بالمررر.
بأنو " استراتيجية تعممية تتمركدز حدون  ي ٖٓ ص، ٕٙٔٓ )ةيد عبد العزيز،يعرةو كذلك 

م عمدل محتدوى الدتعم بداالط عالتدريس، بحيث يردوم الطد ب  الطالب وتعتمد عمل تمب إجراءات
لمتتذيدة الراجعدة وتطبيدا مدا  ييدلء المعمدم بي دة الفيدن ووتدت الحيدةةا مندازليم، ةدا حدين يُ 
 تعمموه ةا ىذه المادة".
شدكن مدن أشدكان أنو ي ب Youshida, 2016,p.430) دايوشي عرةووةل نفس اإلطار 

 مدن الطالدب مشداىدة تطمدبيالدتعمم وجيدا لوجدو والدتعمم الحاسدوبل، و  نيبد جمدنيالمدمث  لتعمما
 سددل والمشدداركة ةددل أنشددطة الددتعمم داصددنراعبددر شددبكة اإلنترنددت صددارج اليددف الددد رات المحاثدد
 كدونيالطد ب ةدل ممارسدات الدتعمم النشدط الدذى  راكإشد نيلممعممد حيتيسل ، مما راالد  الفين

 ."التعمم أكثر عمرا وية
 "نمدط مدن أنمداط بأندوي  Scott, et al.,2017, p.182)وكذلك عرةو سكوت وزم ؤه

صددددارج الفيددددن الددددد  راتلنرددددن المحاثدددد ثددددةيالحد اتيددددالترن سددددتصدميالمدددددمث الددددذى  الددددتعمم
ً ،راسل  ."المعمم اشرافالوتت ةل الفين لمناتشة المحتوى وأداء اانشطة تحت  استت نو 

ويتثح من التعريفات السابرة اتفاتيدا عمدل مجموعدة مدن الصيدا ص التدل تميدز الفيدن 
أثنداء ةدل ثدمن إلدل حدد كبيدر االسددتت ن اامثدن لوتدت المعمدم ت وىل أنيدا اسدتراتيجية المرموب

ويسددتتن . يعتمددد المعمددم بشددكن اساسددا عمددل الويددب ةددل ترددديم المحتددوى العممددلالحيددة، حيددث 
 وتت الحية ل نشطة والتطبيرات العممية وتوثيح المفاىيم التامثة .
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يددة، والتددل يعددد تطددوير أداء الطدد ب مددن أىددم ةدل إطددار السددعل إلددل تطددوير العمميددة التعميم
عنايددرىا، ةددنحن ةددل حاجددة إلددل معممددين تددادرين عمددل اسددتصدام بي ددات تعميميددة متنوعددة ذات 
تاثير ةعان ةل تحريا نواتث التعمم المصتمفة وتعد بي ةالتعمم المرموب أحد اىدم ىدذه البي دات لمدا 

 ,Berggmann& sams)تتميدددز بدددو مدددن مميدددزات عددددة أشدددار الييدددا برجمدددان وسدددامز 
2012,p.p.19-32)   وىل 
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  بي ةالتعمم المرموب تناسب ط ب العير الرتمل  حيدث نشدأ طالدب العيدر الرتمدل ةدل ظدن
االنترنت، ويوتيوب، والفيس بوك، وماي سبيس، ومجموعة من الميادر الرتميدة ااصدري، 

 لذلك ىم يفثمون أنظمة التعمم التل تعتمد كميا او جز ًيا عمل ىذه الميادر . 
  الط ب غير المتفرغين وذلدك حيدث يرددم المحتدوي الدر يس عبدر بي ةالتعمم المرموب تساعد

 الشبكات.
  بي ددةالتعمم المرمددوب تسدداعد الطدد ب المتعثددرين  غالًبددا ينتبددو المعممددون لمطدد ب المتفوتددون

الذين يرةعون أيددييم  باسدتمرار أوال ويسدألون أسد مة را عدة، ةدا اثنداء ذلدك، بداتا الطد ب 
كددن  مددن بي ددة الفيددن المرمددوب ، تتيددر دور المعمددم يسددمعون بشددكن سددمبا لممحادثددة، ول

وأيبح يرثا معظدم الحيدة ةدا مسداعدة الطد ب المتعثدرين الدذين يجددون يدعوبات ةدل 
التعمم، ىذا اليعندا أن يتجاىدن المعمدم الطد ب المتفوتدون. ولكدن يكدون اىتمامدة االساسدا 

لطدد ب يمكددنيم موجددو إلددل الطدد ب الددذين بحاجددة إلددل مسدداعدة أكبددر، كددذلك ةددان ىددؤالء ا
مشدداىدة الفيددديوىات ةددا أي وتددت تدددر مددا يحتدداجون لددتعمم المحتددوي، ةمدديس ىندداك حاجددة 
ل نيماك ةا كتابو الم حظدات عمدل أمدن أنيدم سدوف يفيمدون الحردًا، بدداًل مدن ذلدك يركدز 

 عمل ةيم المحتوى الذى يستيطن اعادة مشاىدتو اكثر من مرة .
  تف واعدددادة مشددداىدة شدددرح المعمدددم  اإليرددداف بي دددة الفيدددن المرمدددوب تسدددمح لمطددد ب بدددالتو

المؤتددت ميددزة تويددة   السددباب عدددة. ىددل  أن جعددن جميددن الطدد ب يجمسددون ةددا يددفوف 
مرتبددة واالسددتماع إلددل المدرسددين يشددرحون ليددم بب غددة ةددا مجددان صبددرتيم ليسددت دا مددًا 
 وسيمة ةعالدة ل تيدان بيدم،الن اداء المعمدم ةدل العدرض تدد يكدون سدريًعا جددًا لددى بعدض
الطدد ب وبطي ددًا جدددًا لمددبعض االصددر، النددو يوجددد لدددينا الطالددب سددرين الفيددم الددذى يمددن مددن 
االنتظدار، بينمددا بعدض الطدد ب ممددن لددييم يددعوبات ةدل الددتعمم يحتدداج  مزيددا مددن الوتددت 
ليفيم، ونرى ذلك جمًيا عندما ينوى المعمم ةل اثناء العرض النرر ةوا السيم لإلنتران إلدا 

دا مدا ىنداك مجموعدة مددن الطد ب تطمدب العدودة إلدا الشدريحة السددابرة،  الشدريحة التاليدة،
ولكددن عندددما تعطددا الطدد ب الردددرة عمددا وتددف شددرح المعمددم، يكددون لدددييم ةريددة لمددتعمم 
بالسرعة المناسبة ليم، السيما ونحدن نشدجن الطد ب الدذين يتعممدون بدبطء اكثدر اسدتصدام 

 رة ، إذا كانوا ةل حاجة لمزيد من الفيم.زر الترجين دا ًما حتا يستمن لمشرح اكثر من م
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   بي ددة الفيددن المرمددوب تزيددد تفاعددن بددين الطدد ب والمعممددين وبددين الطدد ب بعثدديم الددبعض
اعتماد الط ب بشدكن اساسدا عمدل الويدب ةدل دراسدة المحتدوى، وتصيديص وتدت الحيدة 

ساسددية ل نشددطة والتطبيرددات العمميددة وتوثدديح المفدداىيم التامثددة، يعددد مددن المميددزات اال
لبي دات الفيدن المرمدوب حيددث يدتح الفريدة لزيدادة التفاعددن الكمدا  بدين المعممدين والطدد ب 
وبددين الطدد ب ةيمددا بيددنيم وذلددك نتيجددة تتيددر دور المعمددم مددن مردددم لممحتددوي إلددا مدددرب 
لممحتوي، يرثل وتتو ةل مناتشة الط ب. واإلجابة عن أسد متيم، وتنظديم ومتابعدة العمدن 

 وتوجيو التعمم لكن طالب عمل حدة. من مجموعات يتيرة،
  بي ددةالتعمم المرمددوب احدددثت تتيددرات ةددا إدارة الفيددن   ةددا إطددار النمددوذج الترميدددي مددن

التعمدديم، كددان يوجددد مجموعددة مددن الطدد ب مشددتتين، وال يولددوا اىتماًمددا بالدراسددة وغالبددًا مددا 
وكدانوا كثيدرًا مدن  يكونوا ميدر الياء لبرية الفين، وليم تدأثير سدمبا عمدا تعمديم الجميدن،

االحيان ممميين أو منفمتين، ولكن من استصدام بي دةالتعمم المرمدوب، تدم التتمدب عمدل عديدد 
مددن المشدداكن ةددا إدارة الفيددون الدراسددية، ةيددذه الف ددة مددن الطدد ب لددم يعددد لدددييم جميددور 
يتددداثر بيدددم، الن وتدددت الفيدددن يسدددتصدم ةدددا المردددام ااون لمطددد ب، إمدددا لمريدددام باإلنشدددطة 

ممية أو العمن ةا مجموعات يتيره، بذلك أيبح ىدؤالء الطد ب الدذين يرومدوا باإلليداء الع
 ال يمثمون اي مشكمة بن ايبحوا عما استعداد ل نصراط ةا التعمم من زم  يم .

  تتددديح بي دددة الفيدددن المرمدددوب تكدددوين ع تدددات أةثدددن بدددين الطددد ب والمعممدددين  حيدددث أن
العمميددة أتدداح الفريددة لممعمددم لمعرةددة ط بددو تصيدديص وتددت الحيددة ل نشددطة والتطبيرددات 

 بشكن أةثن من أي وتت مثا 
ي  إلا مجموعدة المميدزات لبي دةالتعمم المرمدوب ٕٙٔٓكذلك اشارت رنا محفوظ حمدي) 
 ىل    
  . يمنح المعممين مزيدًا من الوتت لمساعدة الط ب وتمرا استفساراتيم 
 . صما بي ة لمتعمم التعاونا ةا الفين الدراسا 
  . تطبيا التعميم النشط بكن سيولة 
  . يستتن المعمم الفين أكثر لمتوجيو والتحفيز والمساعدة 
 . يتحون الطالب إلا باحث عن ميادر معموماتو 
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  دعددم الطدد ب النظدداميين مددن صدد ن مددنحيم الفريددة السددتراد المحاثددرات المفرددودة بسددبب
 التياب الريري أو االصتياري .

 يون يعوبات من المتة المنطوتة لممحاثرة .مساعدة الط ب الذين يواج 
 . إعطاء الط ب وسيمة الستعراض المراطن الميمة والتحرا من م حظاتيم 
 . المحتوي تيير وممتن ويسين استيعابو 
 . يستطين الط ب التعمم بالسرعة التا تناسبيم والمكان والزمان الذي ي  ميم 
 عردة .ىناك مسار واثح ومستمر لتعمم الموثوعات الم 
  يعزز التفكير الناتد والتعمم الذاتا وبناء الصبدرات وميدارات التوايدن والتعداون بدين الطد ب
. 

ي ٕٕٚ-ٕٕٙ، ص ص.ٕٚٔٓإسدماعين)  السديد محمدد وةدل ذات االطدار أشدارت و دام
 ل سباب التا تدعو إلل تطبيا نموذج الفين المرموب ةا الجامعات وىل 

 التعمم لددى المتعممدين وةردًا لمسدتويات أدا يدم المعرةدا، وتكدون لددييم مروندة أكثدر  يحدث
 عند التعامن من الميادر اإللكترونية. 

  أداء الواجبددات و اانشددطة داصددن المحاثددرة يعطددا أعثدداء ىي ددة التدددريس نظددرة أةثددن
 لميعوبات التا تواجو الط ب وأساليب التدريس المناسبة.

 شكن كامن ليكونوا توة ةعالة ةا مجان العمن، مدن إمددادىم بالميدارات، يتم تيي ة الط ب ب
 التا تساعدىم عمل مواجية تحديات التعمم.

   يحرر وتت المحاثرة الفعما لممناتشة وممارسة أنشطة حن المشك ت، ويمكن بددء ىدذه
المناتشددات مددن تبددن الطدد ب، ولدديس أعثدداء ىي ددة التدددريس، وبالتددالا يكددون اسددتصدامو 

 ة ص تة وأكثر ةاعمية.بيور 
   وثددن مزيددد مددن مسدد ولية الددتعمم عمددل الطدد ب؛ بحيددث يمكددنيم العمددن مددن أجددن الددتمكن

ترددان المددواد بيددورة أكبددر، وبالتددالا رةددن مسددتوى تحيددين الطدد ب، نتيجددة زيددادة درجددة  وا 
 االىتمام والمشاركة.

 .يمّكن أعثاء ىي ة التدريس من تحديث المناىث الدراسية 
 كانة االةادة من الصبرات المتعددة اعثاء ىي ة التدريس. يعطا الط ب إم 
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  تطوير ااداء المينا اعثاء ىي ة التدريس مدن صد ن مشداىدة مرداطن الويدديو لبعثديم
 البعض والتعمم من بعثيم البعض. 

  إعطاء المزيد من الوتت لدى الطد ب السدتصدام ااجيدزة العمميدة التدا ال تتدواةر إال داصدن
 الجامعة.

   لتشجين عمل التفكير داصن تاعة المحاثرات وصارجيا. ا 
  إعطدداء الفريددة اعثدداء ىي ددة التدددريس لرثدداء مزيددد مددن الوتددت مددن الطدد ب ةددا إجددراء

 البحوث. 
  يعد وسيمة ةعالة لتوةير التكمفة ةدا مواجيدة زيدادة عددد الطد ب ونردص التمويدن مدن تبدن

مدا اعثداء ىي دة التددريس صد ن الدولة، أو اليياكدن المؤسسدية التدا تشدجن البحدث العم
 تعمم الط ب. 

  تردددديم التكنولوجيدددا الرتميدددة ةدددا تطددداع التعمددديم العدددالا، وبالتدددالا تدددوةير ةدددرص ديناميكيدددة
 ومبتكرة لتعمم الط ب. 

  إعطاء أولياء اامور والمديرين ةريدة ل طد ع عمدل المردررات الدراسدية، ومدا يرددم داصدن
 وى.المحاثرات والتعرف عمل جودة المحت

 . يساعد عمل سد الفجوة المعرةية التا يسببيا غياب الط ب عن الدراسة 
ومدن تدواةر ىددذه المميدزات ببي دة الفيددن المرمدوب اكدددت عديدد مدن الدراسددات عمدا التدداثير 
الفعان لمتعمم المرموب ةا تنمية نواتث التعمم المصتمفة ، وتد ينفت الباحثة ىذه الدراسدات الدا 

 ما يما محورين اساسيين ىما ك
 الدراسات التا تناولت التاثير الفعان لمتعمم المرموب عمل نواتث التعمم  وىل كما يمل -أ 

ي  التدل تويدمت ٕ٘ٔٓدراسة الطيب احمد حسدن ىدارون ومحمدد عمدر موسدا سدرحان )
نتا جيا لفاعمية نموذج الفيدن المرمدوب ةدا التحيدين وااداء لميدارات الدتعمم اإللكتروندا لددي 

 ط ب المستوي الثالث بكمية التربية جامعة الباحة بالمممكة العربية السعودية. 
ي إلددا ةاعميددة الفيددون المعكوسددة ةددل ٕ٘ٔٓةييددد )كددذلك أشددارت نتددا ث دراسددة مددا آن 

تنميددة تحيددين طالبددات البددرامث التحثدديرية بجامعددة اإلمددام محمددد بددن سددعود اإلسدد مية لمرددرر 
تواعد المتة اإلنجميزية كذلك ةل تنميدة اتجاىداتين نحدو البي دة اليدفية الجامعيدة، وتدد تدم ذلدك 

   يزة المتنرمة.ي عبر ااجpodcastص ن استصدام ترنية البود كاست )
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ي أسفرت نتا جيا عدن الكشدف عدن ةاعميدة الفيدن Love, et al, 2014ودراسة لوف )
المرمددوب ةددل تنميددة التحيددين ةددل مدداده الجبددر، وأظيددرت اىميددة الفيددن المرمددوب ةددل تنميددة 
إتجاىدددات حديثدددة كدددالتعمم النشدددط والدددتعمم الدددذاتل. وذلدددك مرارندددة بالمجموعدددة الثدددابطة التدددل 

   الترميدية.استصدمت الطريرة 
ي ةاعميدة الفيدن المعكدوس ةدا ٕ٘ٔٓكذلك أظيرت نتدا ث دراسدة حندان أسدعد الدزين)    

 التحيين ااكاديما لطالبات كمية التربية بجامعة ااميرة نورة بنت عبد الرحمن. 
ي إلدل تداثير اسدتصدام أسدموب الدتعمم ٕ٘ٔٓكذلك أشارت نتدا ث دراسدة امدن محمدد البددو )

الرياثدديات بوحدددة النسددب المثمثيددة لميددف ااون الثددانوي العممددا عمددل المعكددوس ةددا مددادة 
   التحيين الدراسا وذلك مرارنة بالمجموعة الثابطة التل استصدمت الطريرة الترميدية.

ي إلدددل التددداثير الفعدددان ٕٙٔٓوتويدددمت أيثدددا نتدددا ث دراسدددة ىبدددة عبدددد الحفددديظ عثمدددان )
ف السددابن ااساسدا ةددا مدادة العمددوم ، السدتراتيجية الفيدن المرمددوب ةدا تحيددين طالبدات اليد

واتجاىدداتين نحددو تعمددم العمدددوم وذلددك مرارنددة بالمجموعددة الثدددابطة التددل اسددتصدمت الطريردددة 
   الترميدية.

ي إلددل التدداثير الفعددان السددتراتيجية ٕٚٔٓكددذلك تويددمت نتددا ث دراسددة أمددان احمددد الكددرد )
وايدن الرياثدا لددي طالبدات الفين المعكوس عمدا تنميدة ميدارات حدن المسدألة الرياثدية والت

اليددف التاسددن االساسددا بتددزة وذلددك مرارنددة بالمجموعددة الثددابطة التددل اسددتصدمت الطريرددة 
   الترميدية.

ي إلددل التدداثير الفعددان ٕٚٔٓكددذلك أشددارت نتددا ث دراسددة إبددراىيم عبددد الحددا ابددو عيشددة )
ا لددي طد ب لوحدة مرترحة تا مة عما الفيون المعكوسة ةا تنمية ميارات رسدم الصدط العربد

اليددف الحددادي عشددر بتددزة ، حيددث حررددت الوحدددة المرترحددة الرا مددة عمددا الفيددون المعكوسددة 
  وةرًا لنسبة الكسب المعدلة لبميك . ٔ.ٕةاعمية تزيد عن 

ي الدل ةاعميدة بي دة الفيدون المنعكسدة ٕٙٔٓكما أشارت نتا ث دراسة آمان صالد محمدد )
يددفحات الويددب التعميميددة لدددى طالبددات كميددة والفيددون المدمجددة عمددا تنميددة ميددارات تيددميم 

التربية بالجامعة اإلس مية بتزة بجانبييدا االدا دل والمعرةدل وذلدك مرارندة بالمجموعدة الثدابطة 
 التل استصدمت الطريرة الترميدية . 
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ي ةاعميدة اسدتراتيجية الفيدون ٕٙٔٓجمبدة ) أبدو كذلك أظيرت نتدا ث دراسدة منيدرة شدبيب
ةدا تنميدة التفكيدر االبدداعا واالتجداه نحدو   Edmodo إدمدودو ن المعكوسدة باسدتصدام موتد

مادة ااحيداء لددى طالبدات اليدف ااون الثدانوي ةدا مديندة الريداض وذلدك مرارندة بالمجموعدة 
 الثابطة التل استصدمت الطريرة الترميدية . 

ي إلددل ةاعميددة اسددتراتيجية ٕٚٔٓكمددا تويددمت نتددا ث دراسددة دراسددة جددابر محمددد جددابر) 
ون المعكوسة لتنمية ميارات تنمية ميارات الحاسب االلل بجانبييا االدا ل والمعرةل لددى الفي

   محاةظة آربيني. –ط ب المرحمة الثانوية بالعراا )ط ب المرحمة الثانوية 
 الدراسات التا تناولت أثرالتعمم المرموب ةا إطار مرارنتو بانماط أصرى لمتعمم المدمث  -ب 

ي الددل تفددوا اسددتراتيجية ٕٛٔٓآيددة طمعددت أحمددد إسددماعين) حيددث أشددارت نتددا ث دراسددة
ةدل كدن مدن)  التطبيدا البعددى ةل المرن المدمث التعمم عمل استراتيجية المرموب المدمث التعمم

 و بطاتدة م حظدة ااداء -التفداعمل التحيديمل اإلصتبدار المعرةدل و التحيديمل اإلصتبدار
 .الجماعل الذكاء ومرياسٓٓ.ٖيب  و  أدوات بعض استصدام بمررر المرتبطين الميارىي
ي أيدُة ةدروا دالدة احيدا ًيا بدين ٕٛٔٓو لم تظير  نتا ث دراسة أحمد متاورى محمود)  

المجمددددوعتين التجددددريبيتين )التدددددريب المدددددمث الرددددا م عمددددل الفيددددن الترميدددددي مرابددددن الفيددددن 
رة الددددتعمم المعكوسي.ةيمددددا يتعمددددا بالجددددانبين المعرةددددل واالدا ددددا لميددددارات اسددددتصدام ُنظددددم إدا

 اإللكترونا. 
 المدددمث ي تفددوا الددتعممٜٕٔٓوأظيددرت نتددا ث دراسددة وةدداء يحددا عبدددالمطمب سدديد ) 

عمدل الدتعمم المددمث الدددوار عمدا تنميدة الجدانبين المعرةددل واالدا دا المدرتبط بميددارات  المرمدوب
 انتاج الوحدات الرتمية ث ثية اابعاد.

 :ًالبَٗات االلكرتًىَْ املالٖنْ لتيفَذي  تطبَل الفصل املكلٌب ادزإات -3

الستصدام بي ة الفين المرموب مراحن  واجراءات محددة أشارت الييا إليام عما الشمبا 
 ي محددة ادوار كن من الطالب والمعمم ةا صطوات محددة وىا كالتالا ٚٓٔ، ص ٕٚٔٓ)

 صطوات تطبيا الفين المرموب لممعمم  - أ
  المحتوي، وتحديد ااىداف والكفايات وترجمة الكفايات إلل التصطيط  ويشمن تحمين

أنشطة تربوية ووثن معايير لمتحرا من التعمم، ويياغة دلين إجرا ا لممتعمم 
 لمشاىدة الفيديو.
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  التنفيذ  ويشمن التركيز وتمصيص المعمومة ويياغتيا ةا عرض يكون غالًبا ةل
صطار المتعممين يورة محاثرات ةيديو، أو عروض ونشرىا عمل اإلنتر  نت وا 

 بمكان النشر وموعده.
  متابعة ال يفية  من ص ن التأكد من مشاىدة المتعمم لمفيديو، وذلك من ص ن

المناتشة المباشرة، وغير المباشرة، أويتم إعطاء اصتبار تيير عمل الشبكة اوةا 
ثارة الداةعية لدي يم بداية كن محاثرة كجزء من ترييم المررر  لتحفيز الط ب وا 

 لمشاىدة الفيديو التعميما تبن الحثور لممحاثرة.
  التطبيا اليفا  ويشمن تيي ة البي ة اليفية لمتطبيا، وبناء اانشطة والمشارين

 وتنفيذىا داصن اليف.
  الترويم التكوينا  ويشمن توجيو وتيسير التطبيا اليفا، وم حظة ااداء من

 بداية الحية، وترييم المصرجات.
 الفين المرموب بالنسبة لمطالبصطوات تطبيا  - ب

  ةا المنزن  يروم الطالب بمشاىدة الفيديو التعميما الذي تم إرسالة من عثوء
ىي ة التدريس من ص ن االنترنت أو ااجيزة المحمولة المصتمفة، والتواين من 
زم  يم ةا المجموعة عبر وسا ن التواين اإلجتماعا المصتمفة تبن الحثور 

 لمحية الدراسية.
  ةا الفين الدراسا  يروم الط ب بمناتشة عثو ىي ة التدريس ةا الم حظات

 وااس مة التا تم تدوينيا ةل أثناء المشاىدة.
  يروم الط ب بتطبيا ما تعمموه من المحتوي العمما ةا الفيديو من ص ن

 اانشطة، وبمتابعة عثو ىي ة التدريس والزم ء.
ية الم  مة لتنفيذ الشا االلكترونل من الفين أما ةيما يتعما بالبي ات االلكترون

امكانية استصدام عدد كبير من نظم ادارة    .Duncan,  (2019المرموب أشار دانكان) 
لمرموب ومن أىميا عمل سبين التعمم كأدوات لتنفيذ الشا االلكترونل من بي ات الفين ا

 -Blackboard–Moodle–Edmodo–Desire2Learnالمثان  
GoogleClassroom– Microsoft classroom – EDpuzzle -Educreations 

-WizIQ Inc– schoology  

https://edshelf.com/profile/jakeduncan/
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ي تركز عمل ميمات إدارة التعمم ٜٚ، ٕٛٔٓوىل برامث  كما أشارمحمد عطية صميس )
ية، وليذه النظم أولوية التسجين االلكترونا لمطالب والميام واالحداث واانشطة التعميم

دارة أنشطة التعمم والتفاع ت التعميمية.  المرتبطة بو، وا 
 من أىم ىذه النظم وأكثرىا استصداًما وكما يشير schoologyوىنا يعد نظام اسكولوجل 

ي ينتمل نظام اسكولوجل إلل االنظمة االجتماعية ٕٙٔ، ص ٕٛٔٓمحمد عطية صميس )
التل ال تستصدم  بمفردىا بن تستصدم بشكن مكمن لمتعميم الترميدى او ةل اطار بي ات التعمم 
المدمث ويرجن ذلك الل انيا ال تدعم عديد من عمميات التعميم وادارة التعمم ةيل مث  ال تدعم 

 .شكان الممفاتتحمين كن أ
كنظام الدارة التعمم  لترديم الجانب  ولرد تامت الباحثة باستصدام نظام اسكولوجل

االلكترونل لمتعمم المرموب، وذلك نظًرا لما يتمتن بو النظام من عديد من المميزات ىل كاالتل 
(  Tretinjak, 2018, p.576ي 
 . يتميز بواجيو سيمو اإلستصدام 
 دة العممية.سيولة الويون إلل الما 
 .توةر تاعده بيانات كبيرة عن اإلرشادات والتعميمات وأةثن الممارسات من المعممين 
   يمكن المعمم من أنشاء واجبات أو أنشطة لمط ب ةل أوتات محددة ويتم اشعار الطالب

 بذلك.
 . يمكن لممعمم أن ينشلء عديد من المرررات الدراسية والمجموعات عمل النظام 
  دراسل أو المجموعة رمز صاص يستطين الطالب الحيون عمية من المعمم .لكن مررر 
 . يمكن لممعمم إرسان رسا ن صاية لمط ب بالمنية التعميمية عبر البريد اإللكترونل 
  عمل ااجيزة الذكية .  اسكولوجليمكن تحمين تطبيا 
 ثور الط ب يساعد المعمم عمل تحفيز ط بة  باستصدام محفزات االلعاب ويتم تسجين ح

 ودرجاتو االلكترونية .
 مكانية اط ع الط ب عمل درجاتيمتمكن المعمم من تنوين أساليب االصتبارات و ا . 
  . يوةر النظام الترويم لتسجين المواعيد الميمة وتذكير الط ب بيا 
 . تمكن أولياء االمور من معرةة المستوى التحييمل البنا يم ومتابعتيم 
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  المتاحة لمترييم واإلصتبارات مثن )تيود الوتت و عدد المحاوالت وترديم التتذية االمكانيات
 الراجعة بأنواعيا وغيرىا من االمكانياتي

  . مراتبو دةتر الدرجات والحثور والتياب 
ًَا:   .حمفشات االلعابثاى

  حمفشات االلعاب: مفوٌو -1

بعديدددد مدددن التعريفدددات حيدددث عرةيدددا كدددن مدددن زيشددديرمان  محفدددزات االلعدددابحظدددل مفيدددوم 
تمثدن يبانيدا       (Zichermann & Cunningham, 2011,  p.118وكوننتدام  )

 إطارًا، أو ةمسفة ترويجية أو تحفيزية، ُتسصر عناير المعبة الترميديدة وترنيدات تيدميم االعداب
اب التناةسدية، ويدتم تطبيدا ةندون ةا سياتات ال ع تة ليا بالمعب كمدا نعرةدو ةدا االعد الرتمية

 .  المعب اجن تحريا أىداف تتجاوز ما تصدمو المعبة بحد ذاتيا
أو طريردة اسدتراتيجية  ابأنيد ي (Gomes, et al, 2014س وآصدرون يجدوم اويعرةيد

تيدف إلل تطبيا آليات المعبة ةا سياتات غير المعبة لتتيير سدموك ااةدراد، ويمكدن تنفيدذ ذلدك 
 ن دمدث آليدات المعبدة ةدا أنشدطة وأدوات الدتعمم مثدن  االصتبدارات، والمسدابرات، بالتعميم من ص

 .، وغيرىا من أجن دةن المشاركة الداصمية ةا ىذا السيااواانشطة والتمارين والتدريبات
نردن  بأنيدا ي  ( Prakash & Rao , 2015 , p.37بدراكش ورايدو ويعرةيدا كدن مدن

مسدددتوى او حدددن الصدددرى غيدددر ترةيييدددة بيددددف تحسدددين عنايدددر وأليدددات االعددداب الدددل ميدددادين أ
مشك ت محدده، حيث يعتمد عمل ةيم أليات االعاب وصيا ييا وتطبيريا ةل أنشدطة صارجدة 

   عن نطاا االلعاب لجعميا أكثر تشويرا وتحفيزا مثن االلعاب.
 ي محفدزاتAttali, & Arieli-Attali, 2015, P.2 ) كدذلك يعدرف اتدالل اريمدا اتدالل

 صدارج أصدرى ميدادين ةدا ل لعداب الرتمدا وترنيات التيدميم المعب عناير تطبيا بانيا باالعا
 وتحريدا المشداكن حدن ةدا المستصدمين لمشاركة والتعميم والتسويا اإلع م مثن االعاب سياا
 ومساىمتو  الفرد تفاعن وزيادة محددة، أىداف

محفدزات ويتثح من التعريفات السابرة اتفاتيدا عمدل مجموعدة مدن الصيدا ص التدل تميدز 
وىل أنيا طريرة تروم عمل استصدام االليات المستصدمة لمتحفيز ةل االلعاب مثدن مدنح االعاب 

تشدجعيم عمدل و  النراط وتوا م المتيدرين وعرض المستويات واالةدادة منيدا ةدل تحفيدز الطد ب
 . إنجاز سموكيات محددة بحيث تساعدىم عمل، التعمم وانشطتو  ةل ميام المشاركة
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 حمفشات االلعاب: ممَشات اصتخداو -2

 &Hung)السددتصدام محفددزات االلعدداب عديددد مددن المميددزات أشددار الييددا ىددونث، وسددونان 
Suman, 2013, p24 ىل ي   

وةاعميددة و تنميددة معددارةيم  عممددين تحريددا أىددداةيم المحددددة بكفدداءةتسددين عمددا المت -أ 
البي دات التدا تحظدل بشدعبية ةدا  صطدأالمحاولدة وال اسدتراتيجية، وذلك باسدتصدام ومياراتيم

مددن الحرج الددذي يشدكن عددادة جددزءا شدعور الطالددب بدد، دون الرا مدة عمددل االلعدداب التعميميددة
 الفيون الدراسية. ةل التعميمصيا ص 

 .عادة ةا أشكان التعميم الترميديةالط ب الترمين من المشاعر السمبية التا يواجييا  -ب 
بي دة أمندو لمتكدرار والفشدن والمحاولدة دون وجدود أي  ينلممتعممد توةر محفدزات االعداب -ج 

التعمدديم عمددا نحددو اةثددن يجددب وتددف المعاتبددة عمددل ةددل يددر يلكددا يحدددث تت انددوتيددود، 
التعمم واإلبتعاد عن المجازةة أو المصداطرة ةدا  من الط بمن نفور كونيا تزيد ااصطاء ل

 .   التعمم، كما أنو يجب االبتعاد عن اإلنجاز الفردي والتركيز عما الجيود الجماعية
 ىل لمحفزات االعاب  االصرى د من المميزاتيي " عدPappas, 2014باباس ) ثيفوي 
سدداعد ت حيددث Increases learner engagementتزيددد مددن إنصددراط المددتعمم   -أ 

التعمم اإللكترونا عمل صمدا تجدارب  ميممل ومطورى برامث محفزات االعاب اإللكترونية 
تجذب المتعممدين بشدكن كامدن. مدن صد ن جدذب انتبداىيم وتحفيدزىم لمويدون إلدل اليددف. 

يعرةددون أنددو سدديتم و ةعندددما يشددعر المتعممددون باإليجابيددة نحددو عمميددة الددتعمم الصايددة بيددم 
ويتحولدوا إلدل مشداركين  عدن السدمبيةمدا جيدودىم، عنددىا يتوتفدون مكاةأتيم بطريرة ما ع

نشطين. بالتالا ييبح المتعممون تدادرون عمدل اسدتيعاب المعمومدات بشدكن ةعدان وربطيدا 
ان المعرةدة نفسديا مرتبطدة بالتجربدة  "long-term memory "بالدذاكرة طويمدة المددى

 اإللكترونا. الم  مة التا تم ترديميا من ص ن التدرج ةا التعمم
 Makes eLearning fun andالدتعمم اإللكتروندا أكثدر متعدة وتفاعدن  ييدبح -ب 

interactive   عند وجود مجموعدة متنوعدة مدن ااىدداف والتايدات التعميميدة التدا نريدد
التعميم اإللكتروندا، ال يمكدن تحريدا أي مدن ىدذه النتدا ث بشدكن ةعدان  من ص نتحريريا 

محفدزات االعداب ةدا الدتعمم اإللكتروندا و ين لمدا يتعمموندو. لم يكن المتعممون متحمسد نإ
تزيدد  اوالتشويا إلا الدتعمم. كمدا أنيد ةثيف المتعت اركز عما المعمومات ةرط، ولكنيتال 
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االنتمداس واإلنصدراط بالمحتوي اإللكتروندا. كدن ىدذا يصمدا شدعور  من المتعمم تفاعن من
كمدا لدو أنيدم جدزء ال يتجدزأ مدن عمميدة مشدعور لةا التعمم، والذي يتيح لممتعممدين ةريدة 

 التعمم.
 Improves knowledgeيحسددددن مددددن إسددددتيعاب المعرةددددة واالحتفدددداظ بيددددا  -ج 

absorption and retention   إن اليدف من وراء الدتعمم ىدو غدرس المعرةدة داصدن
عمددل الويددون إلددل ىددذه  ونالمتعممددين، وااىددم مددن ذلددك يجددب أن يكددون المتعممددون تددادر 

يحتاجون إلييدا بالفعدن ةدا العدالم الدواتعا. ويمكدن أن يدؤدي التحسدن ةدا المعرةة عندما 
 .التعمم اإللكترونا إلل تحسين استيعاب المعرةة وتعزيز االحتفاظ بيا

 Gives learners theيعطدددا المتعممدددين الفريدددة لرؤيدددة العدددالم الحريردددا  -د 
opportunity to see real world    م تتدديح محفددزات االعدداب ةددا التعمدديحيددث

اإللكترونددا لممتعممددين رؤيددة العددالم الحريرددا. ةددالمتعممون تددادرون عمددل الحيددون عمددل 
نظددرة مباشددرة عمددل كيفيددة تددأثير صيدداراتيم ةددا النتددا ث أو المكاةددآت، ةددإن لددم يكددن أداءىددم 
جيًدا، ةمدن يدتم مكاةدأتيم عمدل أةعداليم أو اإلنتردان إلدا مسدتويات أصدري، لدذا يمكدن مدنح 

كشداف موثدوع مطدون والحيدون عمدل ةيدم واثدح حدون تددرتيم الفرية لممتعممين الست
، بينما ىم ةا بي ة ممتعة وصاليدة مدن ةاالةتراثي البي ةعند تطبيا تمك المعمومات صارج 

المصاطر. ومدن ثدم حدين يترابدن المتعممدون بالعدالم الصدارجا، سديكون لددييم الرددرة عمدل 
 الشصيية. جيد ةا البي ات المينية أوبشكن ىذه المعرةة  استصدام

بتض النظر إذا كنت تيدمم مصرجدات  يحسن من تجربة التعمم لجمين الف ات العمرية  -ه 
الددتعمم اإللكترونددا لممتعممددين ةددا المراحددن التمييدددة أو لطدد ب التعمدديم العددالا، يمكددن أن 

ةدددا جعدددن الدددتعمم  الرا مدددة عمدددل محفدددزات االلعددداب تسددداعد أنشدددطة الدددتعمم اإللكتروندددا
سدين مدن اسدتيعابو ت اد ويدعوبة الموثدوع ةإنيدية. ةميما بمغ تعراإللكترونا أكثر ةاعمي

 بفعالية. ةيو ان المتعممين يستمتعون ةعمًيا بالتعمم ويشتركون 
 عياصز اللعب يف حمفشات االلعاب: -3

لدل إعنايدر المعدب  (Zichermann & Cunningham, 2011, p.93)يرسدم    
العنايددر منظمدة ةدا ترتيدب تنددازلا مدن حيدث التجريدد، حيددث  الدديناميكيات والميكانيكيدات وىدذه

 :لتالاكاوىل تحت واحدة أو أكثر من الديناميكيات،  ان تستصدم كن ميكانيكية و يمكن لأن
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ىدددا ويدددف لتفاعدددن وسدددموك المدددتعمم وتدددت التشدددتين  - Dynamicsالدددديناميكيات  -أ 
التعبيددر مددن  لمميكانيكددا التددا تعمددن عمددل ويددف مدددص ت ال عددب و مصرجاتددو، ويددأتا

الددديناميكيات التددا تشددجن المسددتصدمين عمددا التفاعددن ةددا عددالم المعبددة  مثددن كسددب 
الددددددددديناميكيات  -أ التوتر المثير يأتا من و عناير المعبة، وتتيير المستويات،

التا تشجن عمل زيادة الجيد والويون لمصاتمة. من مرور الوتت، ةمثً ، يدتم إنشداء 
 & Zichermann)  صد ن ثدتط الوتدت وتشدمن التحدي من ال عب المنداةس مدن
Cunningham, 2011, 93) 

 المناةسة  :Competition   بي دة الدتعمم  المعدب ةدا تعد المناةسة مدن أىدم ديناميكيدات
االنشددطة  ةددل اثندداء اداءيمكددن تنفيددذىا  والتددااإللكترونددا الرا مددة عمددل محفددزات االعدداب 

 ,Kapp, Blair& Mesch, 2013  كن من كاب وبمير وميسدش و يريواالصتبارات، 
p.18) مددن الثددروري إدراج المناةسددة ةددا التعمدديم، حيددث أن المناةسددة المنظمددة  وبأنددي

يمكدن اسدتصدام المناةسدة و تنظيما جيددا تثيدر تحددي المشداركين لتردديم أةثدن مدا لددييم، 
صايدة إذا كان الطالب ةا البداية مراوم أو متردد وليس لدييم الداةعيدة لدتعمم المحتدوى، 

 لدييم ع تة اجتماعية جيدة من بعثيم البعض. اذا كان 
  روايدددة الريدددة : Storytelling   تييدددا  تالدددبالميدددام ةدددا  يمكدددن يدددياغة 

Storytelling  وذلددك مددن أجددن إحددداث نددوع مددن التفاعددن مددن المعبددة وتحريددا عنيددر
    (Zichermann & Cunningham, 2011, p.93)اإلمتاع واإلثارة

 االنفعاالت Emotionsاالنفعداالت والعواطدف لددى المشداركين ةدا بي دة الدتعمم      تظير
اإللكتروندا الرا مددة عمددل محفددزات االعدداب أثندداء إنجددازىم لمميددام المطموبددة مددنيم وتتمثددن 

 ) اليزيمدة والحمداس عندد الفدوز أو الحدزن عندد  ىدذه االنفعداالت ةدا الشدعور بدالفرح
Hsin & Soman, 2013) 

 اإلنجازات  Achievements     اإلنجازات عبارة عن رمدوز معروثدة بشدكن عدام عمدل
بعددد  الطالددبممفددات الطدد ب الشصيددية والتددا تسددمط الثددوء عمددل اانشددطة التددا أنجزىددا 

أداء الميدددام المطموبدددة مندددو واجتيدددازه لممسدددتويات، وتسدددمح اي ةدددرد بمتابعدددة مدددا ةعمدددو 
(Zichermann & Cunningham, 2011, 93)    
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 الريود  Constraintsالمتعممدين  يواجيدا والثدوابط التدامجموعدة مدن الرواعدد      ىدا
 وتساعد عمل جذب انتباىيم حيث ثبت أن وثن الريدود مثدن موعدد معدين إلنيداء العمدن

(Deadline)الرغبددة  ويزيددد مددنيردداف والعددداد التنددازلا، يحفددز الندداس لمعمددن كسدداعة اإل
 (Deterding, et al., 2011) .الممحة لمتتمب عمل اليعوبات

 عن الذات  التعبيرSelf-expression     عمل صما ىوية صايدة بدو  المتعممىا تدرة
ن بكددن ثرددة بعيددًدا عددن الصددوف وتميددزه عددن غيددره يسددتطين مددن ص ليددا أن يواجددو اآلصددر 

بي ة التعمم اإللكترونا الرا مدة عمدل محفدزات االعداب  ةا، ويتم ذلك  النفسا واالثطراب
 Avatars    Hanus, & Fox, 2015 مدن صد ن اسدتصدام الشصيديات االةتراثدية

,p.p.153-155 )ي    
  الع تات Relations ردوم عمدل أسداس ي بيفة عامدة الع تات داصن االعاب    تكوين

تولد مشداعر مثدن  تفاع ت االجتماعيةوالةالع تات  كا ن اجتماعل أن االنسان بطبيعتو،
   (Zichermann & Cunningham, 2011, 94) واإليثار والمكانةاليداتة 

 التعداون Cooperation عتمددد ت تعاونيددةمحفددزات االعدداب      ةددل بعددض االحيددان تكدون
مًعدا ةددا بي ددو تددوةر سدبن التوايددن اإلجتمدداعا، لمسدداعده  المتعممددين ن يددجمتعدداون عمدا 

عمددل معرةددو بعثدديم الددبعض ولتشددجين ال عبددين عمددل إدصددان أةددراد آصددرين المتعممددين  
مدب عمدل تيعرةونيم بالفعن. والسماح ليم بالعمن معا كفريا واحد ةا النظام، من أجن الت

تحددديات البي ددو التعميميددو والتددا تتطمددب مددن ال عبددين التعدداون كفريددا واحددد لحددن تمددك 
 يReiners & Wood, 2015, p.14التحديات)

ىددا ويددف  الددديناميكيات، ةيدداأتددن تجريددًدا مددن    وىدداMechanicsيكانيكيددات الم -ب 
لمكونددات معينددة مددن المعبددة، تتمثددن ةددا البيانددات والصوارزميددات التددا يددتم وثددعيا بواسددطة 
الميمم، لتحديد ااىداف والرواعد واإلجدراءات المصتمفدة، والسدموكيات وآليدات الدتحكم التدا 

 ,Zichermann & Cunningham, 2011)  يتم منحيا ل عب ليتفاعن داصن المعبة
p.93) 

 النراط Points   مؤشدرا  دتعدو الرتميدة،  محفدزات االلعدابىا وحدة الرياس المفثدمة ةدا
عمدددل ترددددم المدددتعمم ةددديمكن أن ُتظيدددر الوثدددن النسدددبا لممتعممدددين، أو يمكنيدددا أن تحددددد 
الفوز، ويتم تمثيميا باارتام التا تظير من ص ن عدد النراط التا يحين عمييدا المدتعمم 
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 & p.p،2011 ، Zichermann 35-36) .ادا ددو لمميددام بشددكن يددحيح نتيجددة
Cunningham, 2011ي 

 المتيدرين  توا مLeader-boards   مرتبدة  الطد بىدا لوحدات تسدجين تبدين أسدماء
 ترتيبددا تنازليددا وةرددا لمنردداط او الشددارات التددل حيددموا عمييددا ةددل االصتبددارات أو االنشددطة،

ا وتسددتصدم يً ا بيددر ْظيددر ةددا شددكن عرًثددتوَ ليعرةددوا مددوتعيم بددين مناةسددييم اآلصددرين ، 
لممرارنددة بددين مسددتوى المددتعمم وزم  ددو اآلصددرين، حيددث أن ظيددور المتعممددين ةددا تا مددة 
واحدة، ومنيم من ىم ةا مرتبة أعمدل مدن اآلصدر، يسداعد عمدل صمدا ندوع مدن المناةسدة 

 ي(Kapp, Blair& Mesch, 2013, p.20 .بين المتعممين
 الشددارات Badges   عنددد إكمددان مشددروع أو إترددان ىددا تمثددي ت بيددرية تردددم لممددتعمم

التدا  اتميارة أو إنجاز ميمة أوتحريا ىددف معدين، ةيدا أشدبو بالمميدرات أو الرسدوم
تشير إلا أن المتعمم تد وين إلا مستوى معين،أو أنو تدد أنجدز مجموعدة مدن ااىدداف 
التا وثعت لو،. ةبمجرد أن يروم التمميذ بإنجاز الميام يتم منحو الشدارات، وواحددة مدن 

يددزات الشددارات ىددا الطريرددة المرنددة الكتسددابيا، ةددأي شدداء يمكددن أن يكددون ممددّثً  ةددا مم
ن مددن ص ليددا تكددريم مددن يريدددون، ويمكددن أن ُتردددم لمجموعددات ميشددارة، ويمكددن لمميددم

 &Kapp, Blairالمتعممددين ةددا ثددوء عدددد النردداط التددا تحيددن عمييددا كددن مجموعددة
Mesch, 2013, p.20)  ي 

 الجوا ز / المكاةآت  Rewards  نتيداء يتم ترديميا لممتعممين بعدد اإل  ىا ىدايا وجوا ز
والجدوا ز  تردديم المكاةدآتيدتم  ويمكدن أن ااساسدية،من سمسمة من التحدديات أو الميدام 

 ,Hsin-Yuan, & Soman )  المتعممدين. نشداط بشدكن مدادي أو معندوي لتعزيدز
2013) 

 التردددم شددريط Progress bar  ف الددتعمم أمددرًا ميًمددا ةددا يعددد تتبددن التردددم نحددو أىدددا
يمكدن االسدتدالن عمدل و االعاب، وتحديد الميام المتبرية المطموبة لتحريا شروط الفوز. 

بعدض مدن ىدذا التتبدن مدن آليدات المكاةدآت، ةتحديدد تتبدن الترددم ىدو مشدابو إلدل حدد مددا 
 ،عمملتوةير التتذية الراجعدة ةدا التعمديم. ةيجدب أن توثدح التتذيدة الراجعدة مدا أنجدزه المدت

ةكممدا  نحدو تحريدا اليددف المدتعمم ويظير عمل شكن شدريط مسدتطين يوثدح مددى ترددم
الشدريط حتدل  ةابيورة يحيحة يتردم  باانشطةداء الميام الصاية أتمكن المتعمم من 
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 .الشددريط يظددن ثابددت كمددا ىددو ةددان مسددتواه إةدد الفشددنحالددة  ةددامنددو والعكددس  ينتيددا
(Reiners & Wood, 2015, p.18ي 
 المسددتوياتLevels       يددتم مددن ص ليددا التعددرف عمددل الميددام التددا اجتازىددا المددتعمم

والميددام المتبريددة لددو، كمددا تمكددن المددتعمم مددن الويددون تدددريجيا إلددل مسددتوى عدداٍن ةيددل 
 ,Reiners & Wood, 2015) تستصدم ؛ لتحفيز المتعممين عمل مثداعفة جيدودىم

p.18ي   
 والرواعددد  االىدددافrules and objectivesيددتم شددرح وتوثدديح التعميمددات    حيددث

المعددب مددن تحديددد دور كددن  ةددلوالفددرا  االةددراد سدديحتاجيا المتناةسددين التددا والتوجييددات 
 (Zichermann & Cunningham, 2011, p.97) تنفيذ االنشطة. ةا متعمم

 الراجعددة   التتذيددةFeedback  ات المعبددة الميمددة، والتددا يددىددا واحدددة مددن أكثددر ميكانيك
حجددر الزاويددة ةددا االعدداب التناةسددية الرتميددة، حيددث يددتم ترددديم تتذيددة راجعددة ةوريددة  دتعدد

لممددتعمم عرددب اسددتجابتيم سددواء كانددت إيجابيددة أو سددمبية كمددا تددوةر ترددارير عددن نتددا ث 
الترييم الصاية بالمتعممين . كما أن زيدادة النرداط صد ن عمميدة الدتعمم تعدد عمميدة تتذيدة 

المسدتويات وميكانيكدات الترددم اةيدل مدن عمميدات التتذيدة  راجعة إيجابيدة واثدحة وأيثدا
 ي(Kapp, Blair& Mesch, 2013, p.21 .الراجعة

 االةتراثددية  الشصيدديةAvatars   تمثددي ت بيددرية اةتراثددية لشصيددية المددتعمم داصددن
ة يدددتجسدددد الشصيددديات الحرير االعددداب ةيددداتا مدددة عمدددل محفدددزات  إلكتروندددابي دددة تعمدددم 
 يReiners & Wood, 2015, p.19) .لممتعممين

 الوتت Time     ةتدرة معيندة مدن الوتدت "ميمدة زمنيدة" إلنجداز ميدام  الطد بىدو إعطداء
 ي(Kapp, Blair& Mesch, 2013, p.22 محددة

 ًىظه ادارّ التعله اليت تدعه اصتخداو حمفشات االلعابتطبَكات ال -4

وذلدك مدن  االلعداب تدعم معظدم االيددرات الجديددة مدن نظدم ادارة الدتعمم اسدتصدام محفدزات
المتيدددرين، والشددارات، تا مددة مثددن   والياتيددا محفددزات االلعددابميكانيكيددات بعددض  صدد ن تددوةير

 (moodle)، والمسددتويات، ومددن ىددذه الددنظم  نظددام بدد ك ونظددام مددودن والمكاةددأة واإلنجددازات
 نظدددددام ك سددددديرا و (winjigo)نظدددددام  و Schology) ي ونظدددددام) Talentlmsونظدددددام )
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(Classera  ي و نظددام( (classdojo  نظددام ) و duolingoنظددام  و يtask hammer  
(Reiners & Wood, 2015, 74ي . 

الرا مددة بشددكن اساسددا عمددل محفددزات االلعدداب منيددا  تطبيردداتكددذلك يوجددد مجموعددة مددن ال
 )وتطبيدددددا )    Kahoot)) منيدددددو كددددداىوتو  يGamified) platformمنيدددددة 

Socrative تطبيدداو( Quizizz  تطبيددايو( quizling  تطبيددا يوYouTopia)وتطبيددا ي(  
(zondle 

ويدعم نظدام اسدكولوجل المسدتصدم ةدل البحدث الحدالل نظدرا المكانياتدو التدل سدبا االشدارة 
عديد مدن محفدزات االلعداب كمدا يوثدح الشدكن االتدل منيدا النرداط وتدوا م المتيددرين   -الييا 

 والشارات والمستويات والمكاةات والشصييات االةتراثية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

محفزات االلعاب فى نظام اسكولوجى ( 1شكم )  

 ثالًجا: أىٌاع حمفشات االلعاب مٌضع املتػري املضتكل للبشح.  

نوع محفزات االلعاب من العوامن الميمة والمؤثرة ةل مدى مشاركة الط ب وتفداعميم يعد 
االلعداب إلدل أندواع عددة وةدل ىدذا اإلطدار يمكدن ترسديم محفدزات  ص ن بي ات التعمم االلكتروندا

منيدددا محفدددزات االلعددداب الرا مدددة عمدددل التحدددديات الشصيدددية ومحفدددزات االلعددداب الرا مدددة عمدددل  
المرارنات االجتماعية المحدودة او المرارنات الكاممة، ومحفزات االلعاب الرا مة عمدل التحدديات 

لتدل تمثدن لدو الشصيية يسعل الطالب ةييا لتحريدا انجداز شصيدل ةدل االنشدطة واالصتبدارات ا
اصتمفددت  تدددو ، تحددديات مددن الواجددب اجتيازىددا  لمحيددون عمددل أكثددر تدددر مددن النردداط او الشددارات

 ، اانسدب ااكثدر تداثيرًا ةدل تحسدين الدتعمم النوعحون  ونتا ث البحوث وتوجيات النظريات االراء
 وةيما يمل نعرض ىذه االصت ةات والتوجيات. 
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محفزات 
االلعاب 
فى نظام 

 انًغرٕٚاخ

 انًكافاخ

 انُقا 

 قٕائى انًرظذسٍٚ

االفرشاضٛح انشخظٛح انشاساخ                      
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 ارىات االدتناعَْ احملدًدّ اً املكارىات الكاملْ:حمفشات االلعاب الكاٖنْ علٓ  املك -1

يعددد ىددذا النددوع ىددو النددوع السددا د االن ةددل معظددم االنظمددة الرا مددة عمددل محفددزات االلعدداب 
 ,Schrott)الدذى يعتمدد بشدكن أساسدا عمدل التنداةس بدين المتعممين.وىندا يشدير سيشدروت 

2014, p.24عمددا الددتعمم النشددط   بالطدد شددجنيأن المناةسددة أوالسددموك التناةسددا  الددل  ي
زيددد مددن التحفيددز، وأن العنيددر التناةسددا بمثابددة حدداةز لجميددن الطدد ب عمددل بددذن مزيددد مددن يو 

السدددموك  ويدددرى أن  .الجيدددد، وحتدددل الطددد ب ااثدددعف يسدددتمرون ةدددا المشددداركة ةدددا النشددداط
إرتباطددًا بددذلك  يددرتبطوىددو مردددار احتمددان تحريددا الفددرد أو المجموعددة لميدددف ب" يحددددالتناةسددا 

 ليدف. ا ون المناةسون لنفسسمبا بمردار احتمان تحريا ااصر 
محفددزات االلعدداب التناةسددية عديددد مددن الدراسددات ةاعميددة  وةددل ىددذا االطددار أظيددرت نتددا ث

ي Cantador & Conde, 2010)كانتدادور كوندد المرارنات االجتماعية كدراسةالرا مة عمل 
التناةسدددية الرا مدددة عمدددل  المرارندددات ةوا دددد وعيدددوب وتدددأثير محفدددزات االعددداب  التدددل تناولدددت

تحفيددز الطدد ب،  ةاعميتيددا ةددلاالجتماعيددة عمددا الطدد ب صدد ن عمميددة الددتعمم، والتحرددا مددن 
ظيدددرت النتدددا ث وتدددد أعمدددا نظدددام ويدددب بسددديط،  باالعتمددداد عمدددلوتحسدددين أدا يدددم ااكددداديما. 

 و. نيوتحس التعممتعزيز تعمن عمل التجريبية أن المناةسة يمكن أن تحفز الط ب و 
طبرددت ىددذة حيددث  يKumar & Khurana, 2012 كددذلك دراسددة كومددار  وصورانددا)

، وتدم اسدتصدام محفدزات تعمدم مدادة البرمجدةالدراسة التجريبية عما  ط ب التعميم العدالا حدون 
االلعاب ةا إعطاء الطد ب التمدارين االصتياريدة التدا تيددف إلدل مسداعدة الطد ب اليدف مدن 

ة. وتدد تدم إنشداء البرندامث مدن صد ن الدب ك بدورد لممسداعدة ةدا تدوةير أجن اإلصتبارات النيا ي
ىددذه التمددارين بإسددتصدام التمعيددب. واليدددف الر يسددا مددن ىددذا البرنددامث المسدداعد ىددو تحفيددز 
الطددد ب ةدددا اسدددتكمان تمدددارين اصتياريدددة مدددن صددد ن اسدددتصدام اآلليدددات المناةسدددة والمكاةدددآت، 

طالبدددا  ٕٔٔموعدددة الثدددابطة، ةدددا حدددين شدددارك طالبدددا ةدددا المج ٘ٙواعتمددددت الدراسدددة عمدددا 
لو تدأثير التناةسية أن محفزات االلعاب أشارت نتا ث الدراسة باستصدام نظام محفزات االلعاب. و 

 حيثعاطفا واجتماعا عمل الط ب مدن صد ن نظدم المكاةدآت واآلليدات االجتماعيدة التناةسدية.
اليدات التنداةس اإلجتمداعا كموحدات تم اإلعتماد عما المكاةآت لتشجين عمدا الترددم مدن صد ن 
 ن. والمتيدرين حيث يمكن لمط ب مرارنة التردم من زم ء آصر 
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أعتمدددت عمددا  ي  .(Christy & Fox, 2014ةددوكس" و وأيثددًا دراسددة " كريسددتا، 
 وتددد أشددارت نتا جيددا الددل الرياثدديات ةددل تعمددم  الطالبددات داءتحسددين أالمرارنددة االجتماعيددة ل

لوحدددات حيدددث عممدددت ، لمطالبدددات المتيددددرين عمدددا ااداء ااكددداديماتا مدددة سدددتصدام اةاعميدددة 
الطالبدات ةدل مدادة الرياثديات وتدد التناةس والمرارنات اإلجتماعية بين  عمل اثارة المتيدرين 

اعتمددت الدراسددة ةددل تفسدير نتا جيددا بشددكن اساسدا عمددل مميددزات المرارندات االجتماعيددة التددل 
 توةرىا تا مة المتيدرين

 تدوا م ةاعميدة عمدل  ( Landers & Landers , 2015)النددر والنددر دراسدة تأكدد  
 الدراسدا التحيدين ةدل تنميدة بي ة تعمدم إلكتروندل تا مدة عمدل محفدزات االعداب ةا المتيدرين

 النفس عمم رررَ الجامعل ةا مُ  التعميم ط ب لدى
 لوبمأسدد المرارنددة بددين يٕٛٔٓ)حسددين  محمددد محمددودكددذلك كددان احددد اىددداف دراسددة  
معالجدددة  ميددداراتتنميدددة بعدددض  وتاثيرىمدددا عمدددل يالنرددداط/ ولوحدددة الشدددرف)االعددداب  محفدددزات

وتددد   ،يددة التربيددة النوعيددةمم لدددى طدد ب كمةددا الددتع ط راواالنصدد يميددة الرتميددةمالرسددومات التع
معالجدة الرسدومات  ميدارات ةدل تنميدة النرداط عمدل لوحدة الشدرف أظيرت نتدا ث الدراسدة تفدوا

 ممالتع بي ة ةا ط الط ب راانصتحريا و بجانيبييا المعرةل واالدا ا  الرتميةيمية مالتع
مجموعدة  يCantador & Conde, 2010)وةدل ىدذا االطدار وثدن كانتدادور وكوندد 

محفدددزات االلعددداب الرا مدددة عمدددل  المرارندددات مدددن الرواعدددد االساسدددية لثدددمان ةاعميدددة أكبدددر ل
 ىل كاالتل  االجتماعية

جيددود الطالددب ىددا تكددون أىميددة بسدديطة أو رمزيددة لثددمان أن  ت المكاةددات ذاتكددون أن  -أ 
 ا بالنتيجة الكبيرة المتوتعة.وليس مدةوعً  االداءجوىر 

بدددال مددن االنتظددار  العمددنحدددد اليدددف التعميمددل مددن المسددابرة بشددكن واثددح ةددا بدايددة ي  -ب 
حتدل الويددون إلددل النتددا ث، ممددا يجعددن ةكددرة الفددوز أو الصسددارة لدددى المددتعمم ذات أىميددة 

أثندداء ةددل منصفثددة جدددًا مرارنددة بتأكيددد الددتعمم وأن اليدددف الددر يس ىددو تحسددين الددتعمم 
 التناةس. 

تكددون مدددة المناةسددة طويمددة بمددا ةيددو الكفايددة لتجنددب تصمددف الطالددب عددن الددتعمم بسددبب   -ج 
نتددا ث ااوليددة السددي ة، ولثددمان أن جميددن المشدداركين لدددييم ةريددة جيدددة لمفددوز حتددل ال

 .  جمين اانشطةنياية 
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 نتدا ث واثدحة لحالدة المتعمم الفا ز يشاىد لم حيث أنو إذا. نتا ث االداء بشكن واثح دعم -د 
يشددعر ال عددب  أو مددن صدد ن اليددات المرارنددة االجتماعيددة مثددن تددوا م المتيدددرين، ةددوزه
تد يؤثر ذلك عمل داةعية الطد ب  وانصدراطيم ةدل  يفوز الحًرا، أن يمكن ال وكأنو رالصاس

 .بي ة التعمم.
ال تددؤثر محفددزات االلعدداب الرا مددة عمددل  المرارنددات االجتماعيددة يجددب ثددمان أن بي ددة   -ه 

لددي ااةدراد، أو انسدحابيم مدن تمدك  النفسدا اامدن بالسمب عما ااةراد مثن التأثير عمدا
 لجوء الط ب لمتش بيدف الفوز ةرط. البي ة، أو 

أندو  (Domínguez et. al, 2013, p. 382)واصرون "دومينتدويز  يثيف كن من  و
ال تددؤثر عمددا  لمحفددزات االلعددابثددمان أن الطبيعددة التناةسددية  ام التعميمددمالميددعمددا يجددب 

مسدتويات التحددي  يوةربتسمسن يتم المتعممين، وثمان أن تيميم الميام واانشطة التعميمية 
 أن مسددتويات عاليددة مددن اإلحبدداط أو الرمددا، حيددثوجددود . لتجنددب لجميددن المتعممددين مناسددبة

، مدن صد ن مشداعر المتعممدينؤثر عما الناحيدة اإلنفعاليدة أو العاطفيدة لددي ت محفزات االلعاب
 النجاح والفشن. 
ل  محفدددزات االلعددداب الرا مدددة عمدددي أن اسدددتصدام Chou, 2015, p.39ويددرى شدددو )

 ، يتطمب تواةر مجموعة من الكفايات لدى المتعممين ىل المرارنات االجتماعية 
 الدددا م بدداإلحترام مددن صدد ن االلتددزام التحدددي، مسددتوى إلددل االرتردداء عمددل والتيددميم المثددابرة -أ 

 لمرواعد.
. صسدروا ةدا المعبدة لدو حتدل الجيدد، بذن عند الحريرا بالرثا الشعور عمل لدييم الردرة -ب 

   دا مًا. ااةثن ييبحوا أن إلل بحاجة ليسوا أنيم وحريرة
 بيدف الويون إلا مزيد من المعرةة. لمتميز، السعا ةا المستمرة لدييم الرغبة -ج 

مكدن اتجداه ة ،محفزات االلعاب الرا مة عمل  المرارنات االجتماعيدة أما ةيما يتعما بنوعل 
الكاممدة او المفتوحدة أو  االجتماعيدةالمرتبطدة وىمدا  المرارندات الدراسدات االراء و ما يؤيدده مدن 

مكانيدة التعددرف إنيدا تتديح أ أي. وتردارن بدين مسدتوى المدتعمم وجميدن زم  د ىدا التدا المطمردة
 ,Marcus,  2011 )ىدو بدذلك وكمدا يشديرو و،  لممدتعمم وسدط زم  د اعمدل الترتيدب الحريرد

p.533)  ُاتدددب العميدددا حيدددث تكدددون بالنسدددبة لممتعممدددين المتيددددرين ةدددا المر  امتميدددزً  انمًطددد دُّ َعدددي
وعمدل النرديض والمكانة.  والثرة مام الجمين مما يمنحيم الشعور باإلنجازأمراتبيم مر ية دا ما 
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 اسفن الرا مة، وبذلك تيدبح اليددارة ىددةً أةا  عمل الط ب الموجودون  تد يكون تاثيرة سمبا
وبددويير وكدداالن وىددذا مددا أشددارت اليددو نتددا ث دراسددة النددر تحريرددو بالنسددبة ليددم  مددن اليددعب

Landers, Bauer, & Callan, 2017) ببي دة يالتدل اسدتصدمت تدوا م المتيددرين الكاممدة
لتنميدددة ااداء ااكددداديما لددددى  طددد ب التعمددديم  تعمدددم إلكتروندددل تا مدددة عمدددل محفدددزات االعددداب

 ةددا لوجددودىم نتيجددة باإلحبدداط وشددعورىم المتعممددين بعددض الجددامعل و الحددظ الباحددث انسددحاب
الرا مة وأرجن  ذلك إلل زيادة أعداد المتعممدين كمدا أشدار إلدل الحاجدة السدتصدام الردوا م  نياية

 المحدودة ومرارنتيا بالروا م الكاممة ةرد يؤدى استصداميا إلل نتا ث أةثن.
المحدددودة ىددا التددا محفددزات االلعدداب الرا مددة عمددل  المرارنددات االجتماعيددة بينمددا      

ر ِيدظْ ةيدا تُ  ،لمتعمم  بالنسبة لممتعممين اآلصرين ةا الرتب المماثمة لدوظيار ترتيب ام إلدَ صَ تَ سْ تُ 
مددا يميددز تا مددة  ،  وٌأكثددرشددصاص أعدد ه وأدندداه  ةددا المرتبددةعشددرة ألددل إ ث ثددة م  مددن عمَّ تَ لمُمدد

   مرارندة   ةردط   موتعدك   تدرى   بحيدث    صيويدية،   ترتيدب   ال حدة   نيدا تعطدلأالمتيددرين المحددودة 
سدوء مندك وليظدن أممدك حًيدا ةدا المحداا بمدن سدبرك والتفدوا واا   ااةثدن   الر  دن   بالمتسدابرين

                                                                                     لدل الرمدة واليددارة إا ويمكندك الويدون وبذلك ييبح التردم أسين كثيدرً  ،عمل من ىو أتن منك
 ان المسدتوى الحريرديَّ َبدوعمدل الدرغم مدن ذلدك ةيدا ال تُ  ،ون التفكير ةا االنسحاب مدن المعبدةد

مددن المتعممددين المتمدداثمين ةددا المرتبددة ولدديس ترتيددب  امحددددً  انيددا تعددرض عددددً لكددن متندداةس ا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .بجمين الزم ء ةا الفين والمتعمم مرارنت

اسدتصدام ىدذا  يGarcia & Tor, 2009, p 876تدور، )و غارسديا ،  ويؤيدد كدن مدن 
ترميدن عددد الطد ب الدذين يتناةسدون مباشدرة مدن  يجدبإندو النوع من المحفزات حيث أشارا الدل 

بعثدديم الددبعض إلددل أدنددل عدددد ممكددن.  ةزيددادة عدددد المناةسددين يمكددن أن ترمددن مددن تحفيددز 
يمكن تجنب ذلك عن طريا ترسيم الطد ب إلدل و لفيون الدراسية الكبيرة، ةا اصاية الط ب. 

 النالمتناةسددين،  المتعممددينترددارب ميددارات كذلك أشددارورا الددل ثددرورة ةددرا تناةسددية أيددتر.
 أتيدا حداالت اليرظدة واإلنتبداة عندد التنداةس مدن منداةس ويظيدريبذن مزيد من الجيد  المتعمم
 ،و المتراربدة، أكثدر مدن التنداةس مدن منداةس غيدر متكداةئمدن ذوي الميدارات المتسداوية أ أصر

محفدزات االلعداب الرا مدة عمدل  المرارندات االجتماعيدة وكن ما سبا يذىب ةدل اتجداه اسدتصدام 
 التل تتثمن عدد أتن من الط ب متراربل المستوى. دةو المحد
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دراسدة عدن ةاعميدة تدوا م  ي( Butler , 2015, p.33 وةل ذات االطار َأْجَري بوتمير                                                                                                                                         
حيددث تددم اتتددراح منيجيددة مددن ببي ددة تعمددم إلكترونددل تا مددة عمددل محفددزات االعدداب المتيدددرين 

م بشددكن ةعددان ومددرح مددن صدد ن إنشدداء لعبددة بسدديطة شددأنيا أن تسدداعد المتعممددين عمددل الددتعم
حيددث تددم اسدتصدام نمددط لعددرض تددوا م المتيدددرين يظيددر  Adobe Flash بواسدطة برنددامث 

عمددل  لممددتعمم مسددتواه بالمرارنددة مددن صمسددة  أشددصاص أعدد ه وأدندداه حيددث أكدددت ىددذه الدراسددة
 ل اليدارة  بسيولة.ةاعمية ىذا النمط  ةا تنمية داةعية المتعممين واإلنجاز  والويون إل

محفزات االلعاب الرا مة عمل  المرارندات االجتماعيدة وتد حظل ىذا التوجو نحو استصدام 
 بتأييد عديد من النظريات ىل  

  المرارندددة االجتماعيدددة نظريدددة"social comparison Theory تددددميا التدددا  
 االجتماعيددةالمرارنددة حيددث تشددير ىددذه النظريددة الددل ان   يFestinger, 1954)ةيسددتينر

لمبدادئ ىدذه  ووةًرا أو ما يسمل البييرة النفس عن لممعرةة ميًما تعد ميدرًا اآلصرين من
 نظريدة تتنبدأ اآلصدرون ، كدذلك مدن بمرارنتيدا أةعالندا وردود تدراتنا بترييم لنظرية ةإننا نروم

 وىل احدى النظريات المرتبطة بنظرية المرارنة االجتماعيدة بدأن  Festinger لد" التشابو"
متشدددابيين ليددددم ،وىندددداك نوعدددان مددددن المرارنددددات  آصددددرين مددددن أنفسددديم يرددددارنون النددداس

مدن  المرارندة تكدون عنددما التيداعدية المرارندات اإلجتماعية )تياعدية و تنازليةي وتحدث
 و كد  اادندل  الشدصص  من كونت عندما التنازلية المرارنات تكون منك و شصص أةثن 

 & Muller) لميمدم أو مثبطدة محفدزة تكدون أن تحتمدن و التنازليدة التيداعدية المرارندات
Fayant,2010, p.630ي 

 Hoorens & Van) وىنددا يشددير كددن مددن ىددورنس وةانددديم؛ وىددانتز وةددوكس  
Damme, 2012; Hanus, & Fox, 2015 الرددرة يالل أن البشر يرومون بإيدار أحكام

عن النفس واآلصرون عبر المرارنة، حيث أنو مدن اليدعب عمدن تريديم يدحيح عدن تددرة الفدرد 
بدون نفطة مرجعية. ونظرية المرارنة االجتماعيدة تتنبدأ بدأن ااةدراد يردارنون أنفسديم بداآلصرين 
لكددل يتحررددوا مددن يددحة وجيددات النظددر، وايدددار أحكددام ، ويرممددوا مددن عدددم اليرددين  . ومددن 

المثالية تد يرارن ااةراد اجتماعيا من ىدؤالء المسداويين ليدم ةدل يدفة مرغوبدة ، لكدن الناحية 
ي الذين ىدم أسدوأ ) المرارندة اسدفن البحوث أظيرت أن المرارنات تحدث ةل التالب من اآلصرين

أو أةثددن ) المرارنددة اعمددل ي مددن الفددرد الددذى يرددوم بالمرارنددة، والمرارنددات اسددفن ) ل تددن ي 
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ترود الل احساس بالتفوا وتأثير إيجابل ، بينما المرارندات اعمدل يمكدن أن تندتث  أظيرت أنيا
  تأثير سمبل ومفيوم لمذات ااكاديمىة منصفض

 & Landersنظريددة المرارنددة االجتماعيددة كمددا يشددير الندددرز والندددرز وتدددعم  
Landers, 2014) بعض المناةسدة بدين المتعممدين أو بدين المجموعدات مدن بعثديا الد أمبدي

 المددتعممىددم التحدديات التددل يسددعل مدن ص ليددا أن المناةسددة مدن أحدداث مرارنددة بيدنيم  حيددث إل
لدل حدد إلل حد اإلتران حتل يحين عمل اةثن مستوى ةل المرارندة  وذلدك يتناسدب إلمويون 

ظيار ترتيب المدتعمم  م  إلدَ صَ تَ سْ تُ التا  حد محفزات االعابأكالمحددة كبير من توا م المتيدرين 
   صيويدية،   ترتيب   ال حة   نيا تعطلحيث أ النسبة لممتعممين اآلصرين ةا الرتب المماثمة لو ب
كمدا تعتبدر و،  سدوء مندواا   ااةثدن   الر  دن   بالمتسدابرين   مرارندة     وموتعد  يدري المدتعمم بحيدث 

الطد ب ميدام عطداء إىم العناير التل يمكن مدن ص ليدا ترتيدب الطد ب حيدث يدتم أالنراط من 
بيم ةدل تدوا م المتيددرين وعدرض ييحيموا مدن ص ليدا عمدل نرداط التدل يمكدن مدن ص ليدا تدرت

                               . المرارنة االجتماعية  ليم
   نظريدة االسدتثمار الشصيداPersonal investment theory  (PITويؤكدد ىدذا    ي

 Social "اةز أو الدددداوةن االجتماعيدددةالحدددو التوجدددو أحدددد مبدددادئ النظريدددة  وىدددو مبددددئ 
incentives مرارنددة أداء التمميددذ مددن زم  ددة اآلصددرين لتحديددد " والددذى أشددار إلددل ثددرورة

لمعمدددن عمدددل تنميدددة  المتاحدددة لدددو المدددوارد المدددتعمم أحدددد سدددتثمر يمسدددتواه وبدددذلك حتدددل  
 .(Amir& Ralph, 2014)أدا و

 االجتماعيدة النظريدة البنا يدة "Social Constructvisim Theory"  التدا تدري الدتعمم
عمل أنو عممية نشدطة تحددث ةدا كثيدر مدن ااحيدان ةدا سدياا اجتمداعا، وتركدز البنا يدة 
االجتماعيدددة عمدددل أن المتعممدددون يبندددون المعندددا الصددداص بيدددم مدددن صددد ن وجيدددة نظدددرىم 

يددم الصايددة لممعرةددة، وأن المتعممددون نشدديطون ولدديس سددمبيون ةددا العمميددة التعميميددة، ة
يبنددون ةيميددم مددن صدد ن نشدداطيم وتفدداعميم مددن أدوات البي ددة التعميميددة وأن الددتعمم عمددل 
ثددوء ىددذا المفيددوم ىددو عمميددة نشددطة وةعالددة والمددتعمم ةييددا ةددا حاجددة مسددتمرة لمتفاعددن 

 & Grant). ,2009 360-343االجتماعا إليثاح ةيمدو لممعرةدة والويدون لممعندا)
Minis,  ىدو محدور عمميدات الدتعمم حيدث يتفاعدن مدن أتراندو وتؤكد كدذلك عمدل أن المدتعمم

مددن صدد ن التفدداع ت االجتماعيددة بيددنيم ممددا يددؤدى إلددل تعميددا  ةددا بندداء معارةددو وصبراتددو
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 ,Wang&Wooh &الفيم عند كن متعمم عمل حده لدذلك ةالمرارندات االجتماعيدة ميمدة 
2010, p.33)حيدث أن ادراك الطالدب لموتعدة بدين زمد ءة تدد يجعمدو يمجدا الدل بعدض ي 

مثدددن المناتشدددات التدددل يردددوم عمييدددا المددددصن البندددا ا ترميديدددة التعميميدددة غيدددر السددداليب اا
سددعًيا وراء تحسددين مسددتواه والظيددور بشددكن أةثددن صدد ن  فاعميددة واانشددطة التشدداركيةالت

 أدوات المرارنة االجتماعية.
محفددزات االلعدداب وةددا ثددوء مددا سددبا ي حددظ أن مبددادئ ىددذه النظريددات تعطددا أةثددمية ل

محفددزات االلعدداب الرا مددة عمددل التحددديات بنوعييددا مرابددن  الرا مددة عمددل  المرارنددات االجتماعيددة
 .   الشصيية

 حمفشات االلعاب الكاٖنْ علٓ  التشدٍات الغخصَْ: -2

اال ان المناةسات ليسدت محفزات االلعاب الرا مة عمل  المرارنات االجتماعية  رغم انتشار
ي حيدث Chou, 2015, p.124ىل الطريرة المثالية ةل كثير من االحيان كمدا يشدير شدو  )

 يددحية تعمددم غيددر بي ددة عندددما تصمددا مرغوبددة حتددل أو ةعالددة، تكددون ال تددد يددري بددإن المناةسددة
التركيدز عمدا الدتعمم أو  مدن بددالً . حدون الفدوز ةردط الذاتيدة كامدن اىتمامداتيم ااةراد يثن حيث
الفددوز. ةددا ىددذه الحالددو ةددإن التركيددز عمددا المناةسددة ةددا محفددزات االعدداب تددد  أجددن مددن العمددن
المرارندات الرا مدة عمدا  االعداب ميكانيكدا ةدرض مدن صد ن. عمميدو التيدميم ثدعف إلل تؤدي

 إلددل اسددتناًدا يددحيح بشددكن الحمددون وتيددميم الموتددف التعميمددا، ةيددم مددن بدددالً  ،االجتماعيددة 
   .م  مة ااكثر اآلليات

ي عمدل الجواندب السدمبية ٖٕٔ-ٜٕٕ، ص.ص ٖٕٔٓوىنا تؤكدد إيمدان عبداس الصفداف)
ينمددا يفشددن ااصددرون، لمتندداةس حيددث يركددز التندداةس عمددا ويددون أحددد الطدد ب إلددا ىدةددو ب

ةالتندداةس يعتمددد عمددا تاعدددة أنددا أنجددو، وأنددت تتددرا، ةيعمددن الطدد ب ثددد بعثدديم الددبعض، 
لمويددون إلددا اليدددف المحدددد، لددذالك تددد ينددتث عددن إدراج التندداةس ةددا بي ددات الددتعمم. جوانددب 
 سمبية عدة منيا  يولد التناةس والعدوانيو لدي الط ب، نتيجو إعاتدو وعرتمدو بعثديم الدبعض،
كددذلك يزيددد مددن إحبدداط الطدد ب، وتددد ينشددئ التندداةس بي ددو تا مددو عمددا الرمددا مددن مسدداعده 

 ااصرين، وبالتالا تزيد من حب الذات.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013151100220X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013151100220X
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 &Andrade) اندريدددد وميدددزو جوشدددا واسدددوتانل كددد  مدددن وةدددل ذات االطدددار يحددددد
Mizoguchi& Isotani, 2016, p.4 المشدك ت االساسددية التدل تنددتث عدن اسددتصدام  ي

   ةيما يمل  لعاب الرا مة عمل  المرارنات االجتماعيةمحفزات اال 
تسدعل محفدزات االعداب الرا مدة عمدل  المرارندات االجتماعيدة إلدل دةدن وزيدادة الحداةز مدن  -أ 

ص ن ترديم تحفيدز صدارجا ومكاةدأت إلكمدان اانشدطة، ومدن ذلدك، ةدإن ىنداك احتماليدو أن 
المتعممين مدن صد ن وجدود داةدن جدوىري ىذه المكاةآت يمكن أن ثؤثر بالسمب عمل تحفيز 

حريرا بالفعن لدي المتعمم وبالتالا ترمن من التعمم واإلنجداز لددييم، وال سديما ةدا ااطفدان 
الموىددوبين، ومددن أجددن الترميددن مددن اآلثددار السددمبية المحتممددة، مددن الميددم جعددن العنايددر 

لدييم الحاةز ةعدً  بالبرداء  المحفزه لعممية التعمم اصتيارية. وبالتالا يسمح لممتعممين الذين
 انيكيات االعاب، وتوةير عناير تحفيزية لممتعممين المتبرين.يكةا بي و تعمم صاليو من م

يمكن أن والددذىشددجن سددموك اإلدمددان لمعددب لدددي المددتعمم، تيمكددن لمحفددزات االعدداب أن  -ب 
ن أن نردداط، والمكاةددأت، بدددال مدداليدؤدي بدددوره إلددل جعددن المددتعمم يركددز عمدل الحيددون عمددل 

يمكن الحد من ىدذه المشدك ت مدن صد ن دراسدة متأنيدة و يكون تركيزه عما أنشطو التعمم. 
لتيميم عناير التدرج ةا أنشطة التعمم، مثن تحديد الوتت الذي يمكن ةيو كسب الجدوا ز 

 لكن مستوي.
تدد و تؤدي لوحات المتيددرين إلدا إثداره العدوانيدو بدين المتعممدين، ةدا مواتدف الدتعمم،  -ج 

ه المرارنددات االجتماعيددة بدرجددة كبيددرة بددتعمم اآلصددرين وتحفيددزىم مددن صدد ن تثبدديط تثددر ىددذ
اى داصددن  يمكددن ترميددن ىددذا التددأثير بجعددن المناةسددة داصميددةو  ،عزيمددة المتعممددين ااصددرين

، مثدن جعدن المتعممدين يتناةسدون  ية مدن متعممدين اصدرينالصارجالمناةسة بداًل من  المتعمم
 بداًل من اإلنجاز المطما. ةل االداء والمكاةأة عمل التحسنعما إنجاز أةثن ما لدييم، 

 ىو ناتث التعمم المطموب.اإلبتعاد عن التناةس ةا التعمم إذا كان اإلبداع يفثن  -د 
ان  يإلدل(Hanus & Fox, 2015, p.154وةدل نفدس االطدار يشدير ىدانتز وةدوكس  

كثير من البحوث أشارت الل أنو يجب توصل الحذر من الطريرة التل نحداون بيدا زيدادة الحداةز 
الددذاتل. ةالمكاةددآت، والجددوا ز والمناةسددة التددل ترددوم عمييددا معظددم بي ددات الددتعمم الرا مددة عمددل 
محفزات االعاب  اتثح أنيدا تدد ترمدن الحداةز الدذاتل كنتيجدة لمحيدون عمدل المكاةدآت ويحددث 

عندددما يكددون المددتعمم ميددتم ةددل ااسدداس بالميمددة ويددتم إعطدداؤه مكاةددآة ماديددة وبالتددالل  ذلددك 
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يتوتن مكاةآت أصرى تمثل تدمًا، لذلك ةان عدرض مكاةدآت ماديدة متوتعدة ل ةدراد الدذى لددييم 
اىتمددام بالفعددن بالموثددوع ربمددا يسددبب ليددم تتيددر لطبيعددة الحدداةز مددن حدداةز ذاتددل ) أى انيددم 

حاةز صارجل ) أى ، آلنيم يريدون أن يكسبوا المكاةآت ي وةدل ىدذه الحالدة يريدون ذلك ي الل 
يرتبط اامر لدى المتعمم بوجود المكاةأة ) الجا زة ي حيث أنو ربما يكون المدتعمم ميتمدا بإكمدان 
 الميمة، لكن بمجرد إزالة المكاةأة ) الجا زة ي لم يعد لدى الفرد سبب اداء السموك المطموب.

ي الددل أن كددن مددن Nicholson, 2013, p.1طددار يشددير نيكولسددون)وةددل ذات اال
 Organismic  و نظريدة التكامدن العثدوى motivational theory النظريدة التحفيزيدة 

Integration Theory (OIT), وىل  جزء من نظرية الحا ةدل ترريدر الميدير ، ، Self-
Determination Theory لندداس بدددمث الحدداةز ، وكدد  النظددريتين تفسددران كيددف يرددوم ا

ذا تيور شصص ما أن المكاةأة محاولدة  الصارجل داصن احساسيم بالذات)الحاةظ الداصملي . وا 
لمسديطرة عمدل السدموك، بالتددالل سدوف يدرتبط ىدذا الحدداةز الصدارجل) المكاةدأةي بالسدموك المكاةددأ 
ذا تدم مندن ىدذه المكاةدآت ، سدوف يصتفدل حدا ةز بيورة سمبية ةل احسداس الشدصص بذاتدو، وا 

 الشصص ةل االشتراك ةل ىذا السموك أيثا.
عمدددل الجاندددب اآلصدددر، إذا وجدددد المدددتعمم يددد ت ذات متدددزى بدددين اىتماماتدددو أو صمفيتدددو 
والسموك المرغوب، سوف تكون الفدرص أكثدر بكثيدر ليردوم ىدذا المدتعمم بددمث ىدذا السدموك ةدل 

ذات المتددزى او  احساسددو بالددذات بطريرددة إيجابيددة . حيددث إن اليدددف ااساسددا مددن المحفددزات
يىددو (Nicholson, 2012التددل تددوةر تحددديات شصيددية لممتعممددين، كمددا يشددير نيكولسددون 

 مساعدة المتعممين عمل إيجاد روابط ذات معنل من اانشدطة الجدادة ) التيدر لعبدةي ااساسدية
"meaningful gamification"  واستصدام المكاةآت عندما تكون ثرورية. وىدذا ماتشدير ،

"مدن أندو يجدب اتاحدة  "theory of situational relevance ة اليدمة الموتفيدة اليو نظري
الفريددة لممتعممددين إليجدداد مددا ىددو ذو معنددل بإنشدداء أىددداةيم ومكاةددآتيم الذاتيددة داصددن بي ددة 

 محفزات االلعاب .
كشددكن  محفددزات االلعدداب الرا مددة عمددل  التحددديات الشصيدديةلددذالك بدددأ االتجدداه السددتصدام 

،  ويعود ذلك إلا تأثير المناةسة السمبية عمدا المدتعمم مدن جواندب عددة كالتدأثير أساسا لمتعمم
عمدا الع تدات الشصيدية بدين  ىدار يثأت، وكدذالك  أداء المتعممين، وزيادة التش ةدا الدتعممعما 
، لددذالك إنترمددت لممتعممددين intrinsic motivationترمددن مددن الحدداةز الددداصما  وأيثدداااةددراد 
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التحدديات لترابن التناةس، وتد ظيرت الدعوات التا تنادي بااىتمدام بشصيية التحديات الةكرة 
ةدددا الدددتعمم، وااىتمدددام بااىدددداف التربويدددة وبعنايدددر المدددنيث المحدددددة كااىدددداف،  الشصيدددية

 والمحتدددوي والصبدددرات وااشدددطة والتردددويم، بدددداًل مدددن التركيدددز عمدددا التنددداةس بدددين المتعممدددين.
(Gábor, Farkas & Roland-Levy, 2013, p.2ي   

ةاعميدة النرداط  الدل Mekler, et al ) (2013,دراسدة وةدل ىدذا االطدار أشدارت نتدا ث
محفزات االلعداب التدل تدرتبط كأحد عنايرتنمية الداةعية لدى الت ميذ، ووجدت ىذه الدراسة أن 

 تتيح الفرية لددى الت ميدذ كدل يزيددوا مدن ثردتيم ورثداىم ويتتمبدوا عمدل بالتحديات الشصيية
المعوتات التا تواجييم ، كمدا أكددت عمدل ةاعميدة اسدتصدام النرداط ةدل زيدادة الداةعيدة لإلنجداز 

 لدى الت ميذ .
وتد حظل ىذا التوجدو نحدو اسدتصدام محفدزات االلعداب الرا مدة عمدل التحدديات الشصيدية 

 بتأييد عديد من النظريات ىل 
   االجتماعيدة )  التمميحاتنظرية صفضRSC وىدل أحدد النظريدات االتيدان عدن طريدا  ي

ويعددد أحددد  ،  Computer Mediated Communication" (CMC)"الكمبيددوتر 
انصفاض الدوعا والمسدؤولية   اىانعدام الفردية   المبادئ االساسية ليذه النظرية ىو مبدأ

وتدرى ىدذه النظريدة أندو مدن  عددم الرددرة عمدل تنظديم السدموك ومدا يدرتبط بدو مدنعند الفرد 
عدددم االىتمددام ، و نعدددام الفردية ثددعف التددأثير المعيدداري عمددل الفددرداالسددباب االساسددية ال 

ي وىذه العوامدن جمعًيدا مدن ٖٕٔٓ)جامعة البحرين، التفاىم المتبادن ةاعميةعدم ، و بالترييم
عددد المشداركين ةدل المناةسدة تدد تحددث بشدكن أكبدر عندد زيدادة  -وجية نظدر الباحثدة  -

الجتماعية وعمل ذلك ةإن ىذه النظريدة تعطدا أةثدمية لمشداركة عددد من ص ن المرارنات ا
أتددن مددن المتعممددين ةددل المرارنددات االجتماعيددة أو اعتمادىددا بشددكن اساسددا عمددل التحددديات 

   الشصيية حتا لتجنب حدوث ظاىرة انعدام الفردية.
 التوتدن نظريدة" Expectancy Theory"  أن الفدرد يردرر أن يتيدّرف بطريردة  التدل تدرى

معينددة ان ىندداك داةددن يحّفددزه عمددل اصتيددار سددموك معددين دون السددموكيات ااصددرى، بسددبب 
ةدا ىدذه النظريدة  االساسدامدر اا والنتيجة التا يتوتن الحيدون عمييدا مدن ذلدك السدموك 

بددأن لديددو درجددة معينددة مددن السدديطرة عمددل النتيجددة المتوتعددة  زاد اعتردداد المددتعمم و كممدداأندد
وىددو مددا يتددوةر مددن صدد ن التحددديات الشصيددية حيددث ان ويددون لديددو يكددون التوتددن عاليددًا 
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المددتعمم الىداةددة بالحيددون عمددل النردداط والشددارات يتوتددف عمددل جيددده الشصيددل أمددا ةددل  
يتوتدف ويدون المدتعمم الىداةدة عمدل  المرارندات االجتماعيدةمحفزات االلعاب الرا مدة عمدل 

ب توتعدو والسديطرة عميدو مرارنة جيده الشصص بجيود زم  و وىو االمدر الدذى مدن اليدع
 ي Pavlas, 2010)من جانب المتعمم 

   نظريدة االسدتثمار الشصيداPersonal investment theory  (PITويؤيدد ىدذا    ي
 ىدو  الحواةز أو الدواةن الشصيية و  incentivesوىو مبدئ  التوجو أحد مبادئ النظرية

مرارنددة بمسددتواه ةددل المراحددن السددابرة ويمكددن التعبيددر عنيددا  المددتعممشددير إلددل مسددتوى ي
 ,Amir, & Ralph)بواسطة منح  الشدارات أو النرداط لممدتعمم الدذى تدام بإنجداز ميامدو 

2014) . 
  السدموكيةالنظرية"Behavioral Theory"  التدل تركدز عمدل اعتبدار السدموك ظداىرة تابمدة

ن ااىدداف السدموكية بطبيعتيدا ةرديدة ومحدددة، حيدث يؤكدد  لمم حظة والتحديد والرياس، وا 
سكنر عمل ثرورة ترسديم السدموك النيدا ل إلدل مكوناتدو التدل يمكدن تعمميدا تباًعدا وبشدكن 

يدا ل المنشدود صطدوة تدريجل لكن مدتعمم عمدل حدده حيدث يترددم كدن مدتعمم نحدو اليددف الن
صطوة، وتتراكم أنماط السدموك المترابطدة التدل تشدكن بمجموعيدا السدموك النيدا ا المنشدود. 
وعندددىا يجددب عمددل المددتعمم أن يكددون تددادرا عمددل اظيددار السددموك الكامددن واشددياره ليحيددن 
عمل التعزيز الكامن، وان السموك المستيدف يمكن ثبطو بتبعاتو أو عواتبو اى المعدززات 

ل تعرددب حدوثددو أو ممارسددتو ممددا يجعددن السددموك تحددت سدديطرة المددؤثر )توةيددا أحمددد التدد
 يٜٗٔ-ٛٗٔ، ص ص. ٕٕٔٓمرعل، محمد محمود الحيمة،

محفددزات االلعدداب وةددا ثددوء مددا سددبا ي حددظ أن مبددادئ ىددذه النظريددات تعطددا أةثددمية 
لمرارنددات ومحفددزات االلعدداب الرا مددة عمددل  ابنوعييددا مرابددن الرا مددة عمددل التحددديات الشصيددية 

 .  االجتماعية
 ًتكــداوا خــدمات املعلٌمــات الزقنَــْ تصــنَهوــارات ًتعلــه م التشصــَل املعزفــٓرابًعــا:   

  .بيٌع حمفشات االلعاب فٓ بَْٗ الفصل املكلٌب ناًعالقتو

تعد صدمات المعمومات ىدا التدرض الدر يس لوجدود مراكدز ميدادر الدتعمم، ةمدن ص ليدا   
واالةكار لممسدتفيدين . وبددون اتاحدة تمدك المعمومدات لدن يكدون ىنداك اي تتم اتاحة المعمومات 
كز ميادر التعمم  من نشاطات اصري تتمثن ةا توةير ميدادر اصدري عدن امبرر لما تروم بو مر 
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بعد، كما لن يكون ىنداك اي مبدرر لمجيدود المبذولدة ةدا تنظديم تمدك الميدادر، ةتكداليف تدوةير 
ة مددن وجودىددا،  بددن البددد مددن توظيددف تمددك المددواد المنظمددة المددواد وتنظيميددا لددن تكددون التايدد

بددالطرا الم  مددة التددا تحرددا اتاحددة االسددتفادة منيددا مددن تبددن المسددتفيدين مددن داصددن مركددز 
 ميادر التعمم  او من صارجو ، ولن يتم ذلك اال من ص ن الصدمات

عمميدات صدمات المعمومات ةل أبسط تعريف ليا مجموعدة مدن التسديي ت واانشدطة والو  
التددل تتددوةر عمييددا مؤسسددات المعمومددات بيدددف تيسددير ويددون مجتمددن المسددتفيدين منيددا الددل 
المعمومات أو ميادرىا ل ةدادة منيدا واشدباع حاجداتيم المعموماتيدة المصتمفدة سدواء كاندت ىدذه 

) ةداتن سدعيد أو مما يتاح ليا الويون اليو صارجيا.رانياالميادر مما ترتنيو المؤسسة بين جد
 يٕٚ،ص ٕٗٔٓمح، بامف

ونظددرًا الىميددة صدددمات المعمومددات بالنسددبة الصيددا ا تكنولوجيددا التعمدديم  يدددرس طدد ب 
ويعدد ، شعبة تكنولوجيا التعميم والمعمومات بالفرتدة الثانيدة مردرر لصددمات مراكدز ميدادر الدتعمم

وتوليدددد البحدددث  مدددن الطالدددبمدددن المردددررات ذات الطبيعدددة الصايدددة، التدددل تتطمدددب  ىدددذا المردددرر
تيدميم صددمات تعممو ةا ما من ةيم المحتوى وتطبيا  الط بث يتمكن يطبيا المعرةة، بحوت

معموماتيددة رتميددة، وبددذلك يعددد ىددذا المرددرر بمثابددة، المرددرر االساسددا لعمددوم المعمومددات التددل 
يدرسدديا الطالددب حيددث ان صدددمات المعمومددات التددل ييددمميا الطالددب تظيددر بيددا جميددن مياراتددو 

 اىا ةل مرررات عموم المعمومات. السابرة التل اكتسب
وتشدددتمن محتويدددات المردددرر عمدددل تنميدددة الجواندددب المعرةيدددة والمياريدددة لتيدددميم صددددمات 
المعمومات الرتمية واتاحتيا لممتعممين من ص ن مراكز ميادر التعمم و يتثدمن المردرر دراسدة 

لعمدران، منيدرة ؛ حمدد بدن إبدراىيم إٗٔٓالجوانب االتية بشكن أساسدا ) ةداتن سدعيد بدامفمح، 
 يٕ٘ٔٓبنت سيف الي ن،

 صدمات تزويد المستفيدين بالمعمومات   
  الصدمات المرجعيةReference Service 
  صدمات اإلمداد بالوثا اDocument  Supply Service 
  صدمات اإلعارةCirculation 

    ةادتيم منيا  صدمات تيسير ويون المستفدين لممعمومات وا 
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  . صدمة التكشيف 
 االستص ص  صدمة 

 . صدمات إع م المستفيدين بالمواد والموثوعات التا تيميم  وتدريبييم عمل استصداميا 
  صدمات اإلحاطة الجارية 
  . صدمة البث االنترا ا لممعمومات 

 االنترنت  شبكة عما المعمومات صدمات 
 صدمات نشر الوعا المعموماتا ومياراتو 
 التعمم ميادر مراكز ةل المعمومات صدمات ترييم 

كمددا اوثددحت الباحثددة ةددل مردمددة  -ونظددرًا لمددا اسددفرت عنددو نتددا ث الدراسددة االستكشدداةية
مددن يددعوبات تواجددو طدد ب تكنولوجيددا التعمدديم ةددل دراسددة ىددذا المرددرر، ترتددب عمييددا   -البحددث

حيدث أنيدا تدد تكدون ىدل  اتتراح استصدام بي ة الفين المرمدوب الرا مدة عمدل محفدزات  االلعداب
مزيدد مدن وتدت المعمدم بي دة الفيدن المرمدوب مدة لحدن ىدذه المشدك ت، حيدث تتديح البي ة الم  
طدرح لمطد ب و تتيح كذلك  الجماعية والفردية اانشطةممارسة ، و من ط بووالتواين لمتفاعن 

التعامددن مددن بي ددات الددتعمم المدددمث ةمددن يددترن  ،بشددكن مباشددر عمييددا وتمرددل اإلجابددات تيمأسدد م
ييدبح أكثدر تددرة عمدل أن يعمدم  ن الفيدن المرمدوب بيدفة صايدةبيفة عامة والدتعمم مدن صد  

بشددكن أةثددن، ممددا تددد يكددون لددو تدداثير أكثددر ايجابيددة ةددل االةددادة مددن ىددذه البي ددات ةددل ويددتعمم 
صايدة إذا زودت ىدذه البي دة بندوع التحيين وميارات ترديم صدمات المعمومات الرتميدة تحسين 

الطدد ب  . وىددذا مددا أكددد عميددة دراسددة كددن مددن محفددزات االلعدداب المناسددب لطبيعددة المحتددوى و 
 ,Johnsonجوىانسدون ؛ ودراسدة  Davies, Dean& Ball  2013 )داةيذ، ودين، وبون

ما حسددين ؛ ودراسددةMok, 2014ودراسددةموك  ؛Hung, 2014ودراسددةىونث  ؛ 2013
حندان بندت ودراسدة  ؛ٕ٘ٔٓ،الطيب احمد حسدن ومحمدد عمدر موسدا ودراسة؛  ٕ٘ٔٓد، احم

سدددالا محمدددد عبدددد  ودراسدددة  ؛.ٕ٘ٔٓودراسدددة نبيدددن السددديد محمدددد،  ؛ٕ٘ٔٓ ،الدددزيناسدددعد 
 ةدارس ميدطفل ؛ ودراسدة ىنداءٕٙٔٓ، أمدن ةدايز يدالح حمدداهلل ودراسدة ؛ٕٙٔٓ، المطيدف

آيددة طمعددت أحمددد  ودراسددة؛  ٕٙٔٓ، يوسددف احمددد محمددد المشددنا ؛  ودراسددةٕٙٔٓالشددكعة، 
، ودراسددة وةدداء يحددا عبدددالمطمب ٕٛٔٓأحمددد متدداورى محمددود،  ؛ ودراسددةٕٛٔٓ،نيإسددماع
 .   ئٜٕٓسيد، 
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التعمم ااساسية التدا يمكدن أن  ثنوات واالداء الميارى من ُيَعدُّ التحيين الدراساوىنا    
اإللكترونيددة بيددفة عامددة وبي ددات الفيددن تعكددس اليددورة الحريريددة لمدددى ةاعميددة بي ددات الددتعمم 

عن مدى استيعاب المتعممدين لمدا تعممدوه مدن صبدرات معيندة  ايعبر  المرموب بيفة محددة، حيث
مدن  والدداء الميدارى مسدتوى التحيدين الدراسدا ويعدد ارتفداعمن ص ن مرررات دراسية محددة، 

المؤشرات الميمة لنجاح العمميدة التعميميدة، لدذلك البدد مدن تحسدينو، مدن صد ن تدوةير ميدادر 
 ,Wenger) واالداء ارتفدداع مسدتوى التحيددينالتددا تسداعد عمددل  وااسدداليب الم  مدةالدتعمم 

2013, p.118  ي 
 عمدا االعداب محفدزات عمل الرا مةالفين المرموب  بي ة وبناء عما ما سبا تحتوي    
المددتعمم، لدددى واالداء التحيددين  رةددن مسددتوىعمددل  متعددددة ومحفددزات متنوعددة، تعمددن إمكانددات

لتحريددا  تدةعددوو  ،نحددو الددتعمم رغبتددو تزيدد مددنتعمدن عمددا تشددجيعو وتحفيددزه لدراسددة المرددرر، و و 
لذلك تد يؤثر مردار التحفيز الدذى يدوةره كدن ندوع مدن ، المنشودة لمويون إلل التحفيز ىدافاا

انددواع محفدددزات االلعددداب السدددابا عرثدديا تفيدددمًيا ةدددل المحدددور السددابا وةًردددا لصيا يدددو ةدددل 
 تحيين الط ب وادا يم لميارات تيميم صدمات المعمومات الرتمية.

االعدداب  ونددوع محفددزات واالداء الميددارى لددذلك يوجددد ع تددة واثددحة بددين التحيددين     
؛ ودراسدة  Christy, & Fox, 2014شيرسدتل وةدوكس ) كدن مدن  دراسةنتا ث إلييا  تأشار 

الرحطدانا  ودراسدة سدحر ؛Richter, Raban & Rafaeli. 2015 ريشدتر ورابدان وراةيمدل
ودراسددة  ؛Yang, Quadir, & Chen, 2015؛ ودراسددة يددانث وكددوادير وشددين ٕ٘ٔٓ،

؛ ودراسدة طمدب وياسدين Beltrán, Sánchez & Rico 2016بمتدران وسانشديز وريكدو 
محمدد  ؛ ودراسدةKulpa, 2017 كولبدا؛ و Talib& Yassin, & Nassr, 2017ونايدر

يحيث أكدت ىذه الدراسات عما وجدود ٕٚٔٓ؛ ودراسة محمود الحفناوى،  ٕٚٔٓعبد العاطل 
ثيددا بددين ترددديم محفددزات االعدداب بمصتمددف أنواعيددا مددن زيددادة مسددتوي تحيددين واداء ارتبدداط و 

 المتعممين. 
حيدددث أن اصدددت ف ندددوع محفدددزات االعددداب مدددن شدددأنو أن يدددؤثر ةدددا مسدددتوي تحيدددين   

المتعممددين وادا يددم الميددارى، حيددث أن ترددديم محفددزات تا مددة عمددل المرارانددات االجتماعيددة تددد 
شددعورىم وي التحيددين واالداء لدددييم، ومددن الممكددن أن يددؤدى ليشددجن المتعممددين، ويرةددن مسددت

المتيدددرين ةددل بدايددة ممارسددة االنشددطة، كمددا أن  باإلحبدداط نتيجددة لوجددودىم ةددا نيايددة تا مددة
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ترددديم محفددزات العدداب تا مددة عمددل التحددديات الشصيددية أن يحرددا التددرض التحفيددزي لممددتعمم، 
أن يسددبب لددو ممددن ورتابددة أثندداء الددتعمم  ويدةعددو نحددو التحيددين واالداء االةثددن، ومددن الممكددن

 نتيجة عدم وجود مناةسة من اصرين، وبالتالا ينصفض مستوي التحيين واالداء لديو.
خامًضــا: االاــزا  فــٓ بَٗــْ الفصــل املكلــٌب ًعالقتــى بيــٌع حمفــشات االلعــاب فــٓ بَٗــْ     

 الفصل املكلٌب  

ا ةين ورثدداىم عنيددمددن المسددتيد ابدرجددو تبوليدد بي ددة الددتعمميمكددن الحكددم عمددل جددودة 
الدتعمم أحدد المعدايير التدا تسدتصدم ةدا تحديدد  ةدل بي دة االنصدراط د. ويعدوبالتالل انصراطيم ةييا

 وىندددا يعدددد مدددن  .لبي دددة الدددتعمموىدددو أحدددد مؤشدددرات الجدددودة الشددداممة  بي دددة الدددتعمم،مددددى نجددداح 
التتمددب  االلعدداببي ددة الفيددن المرمددوب الرا مددة عمددل محفددزات وةرىددا تساسددية التددا المميددزات اا

اليعوبات المرتبطة بوجود مشاركة وتفاعن نشط وممارسة ةعالدة ل نشدطة التعميميدة مدن  لعم
االنصددراط ةددا الددتعمم، وىددو تددوةير بي ددة تعميميددة تجعددن  وجانددب المتعممددين وىددذا مددا نطمددا عميدد

 التعدداون والمشدداركة ةددا ممارسددة اانشددطة التعميميددة ممددا يحددون لغمبيددة الطدد ب يميمددون إلددأ
االنتمدداس ةددا الددتعمم ويسدداعد ةددا  ليشددجن الطدد ب عمددط تعمددم ةعددان نشدد لالددتعمم السددمبا إلدد

عما تمكنيم مدن تطبيدا أمستويات ةيم  إللويأصذ الط ب ، تحريا ااىداف التعميمية المرجوة
ىدم الرثدايا التدا أما تعمموه ةا حياتيم اليومية، ومن ثدم يعدد انصدراط  الطد ب ةدا الدتعمم مدن 

ونددة االصيددرة، ويمكددن تحريددا انصددراط  الطدد ب ةددا الددتعمم مددن م التربددويين ةددا اآلشددتمت اىتمددا
ةدادة مدن مسدتويات عميدا مدن النشداط العرمدا بدداًل نشطة تتطمدب ااأتماس الط ب ةا نص ن  ا

 يمتشدجيعو اثدراء البي دة التعميميدة لمطد ب، والعمدن عمدل الحفظ واالستظيار،  لمن االعتماد عم
الددتعمم مددن  لعمد يمتشددجيعكددذلك التددا تتطمددب دمدث المعددارف والميدارات، ممارسددة الميدام  لعمد

 تطبيا النظريات والمفاىيم ةا حن المشدك ت العمميدة لمساعدة الط ب عمو ص ن االكتشاف، 
(Zhan, Xu & ye, 2011).   

ي االنصراط عما أندو  Gunuc, 2015, p.590 &Kuzu غونوك )و يعرف كوزو وىنا 
رد ةعدددن الطالدددب النفسدددا )كشدددعور الطالدددب باإلنتمددداء داصدددن المجموعدددةي والمعرةدددا )كميدددارات 
الطالب ةا التفكير وةيدم الدتعمم الصداص بيدمي والعداطفا أو الوجددانا )كالع تدات بدين االتدران، 

نشددطة والمعمددمي والسددموكا )دور الطالددب النشددط كالمشدداركة والحثددور وبددذن الجيدددي نحددو اا 
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ااكاديمية واالجتماعية داصن وصارج اليدف، بطريردة كميدة ونوعيدة، لتحريدا نتدا ث ومصرجدات 
 تعمم ناجحة. 

ي أن ميددطمح )انصددراط Torres, 2016, p2&Martin تددوريس  )و ويددرى مددارتن، 
عمميددو  ويشدديرا الددل ان الطدد بي ُيسددتصدم عموًمددا لويددف مشدداركة الطدد ب ةددا بي ددات الددتعمم. 

يمكن تياس أبعادىدا، ويتثدمن تفاعدن ولكن متعددة اابعاد وااوجو،  عمميةب ىا إنصراط الط 
  أساسية الط ب عادة ث ثة أبعاد

 اإلنصددراط السددموكا Behavioral engagement ويددتم التركيددز عمددل المشدداركة ةددا  
 اانشطة ااكاديمية واالجتماعية والمناىث الدراسية.

 اإلنصدراط العداطفاEmotional engagement ويدتم التركيدز عمدل حجدم وطبيعدة ردود  
 الفعن اإليجابية والسمبية والمشاعر بين زم ء الدراسة أوااكاديميين.

  اإلنصراط المعرةاCognitive engagement ويدتم التركيدز عمدل مسدتوى اسدتثمار مدا  
 تعممو الط ب مستربً . 

اتبدداع بعدددض الددتعمم مدددن صدد ن  بي ددةيمكددن تحسددين وزيددداده إنصددراط الطالددب ةدددا كددذلك 
 ي.(Parsons & Taylor, 2011 االرشدادات التدل أشدار إليياكدن مدن بارسدونس وتدايمور

 وىل 
  تكنولوجيا اإلتيان التفاعميو وتكامميا من عمميو التعمم.عمىتوةير بي ات 
  التشجين عما زياده المشاركو بين الط ب، وتوةير بي ات تعمم ممي دو بالتحدديات واانشدطو

 لتل تشجن الط ب عما اإلنصراط والويون إلل توتعات وأىداف مرتفعو.ا
  ستراتيجيات التعمم المصتمفو، وتوةير الدتعمم الردا م عمدل اإلستريداء، وتريديم ااإلعتماد عمل

 يمة بالحياة الواتعيو. ذو التعمم، وجعن التعمم 
  ،والتركيدز عمدا انشدطة الدتعمم اارتراء بثراةة التعمم  من ص ن تعمم المعممدون مدن الطد ب

 والمشاركة أواًل، ثم اإلنجاز ثانيًا.
ةل بي ة التعمم ةديمكن ترسديم طدرا التريديم  مستوى اإلنصراطأما ةيما يتعما بكيرية ترييم 

 ي(Parsons & Taylor, 2011, p.p 25-26 لنوعين من الترييم ىما 
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  مردداييس كميددةQuantitative measures الطمبددو بالحثددور   تشددمن مسددتوى إلتددزام
كمان الواجبدات والمشداركات االتزام بالمواعيد،و  عدم التياب والمشاركة والنجاح والتحيين وا 

 مراييس التررير الذاتا )اإلستبياناتي.و ال منيجية واإلثاةيو 
  كيفية مراييسQualitative measures التأم ت الذاتيدة إستط عات الرأى، و   ةتشمن

اإلسددتمتاع ااىتمددام و فددات االنجدداز وأدلددة مر يددة كزيددادة التركيددز و ، والمعممددين ومملمطدد ب
لتطددوير  الطد بوالداةعيدة، ويمكدن لممعمدم إسددتصدام ىدذه المرداييس لريداس مسددتوي انصدراط 

  عمميم وجعمة أكثر جودة وةاعمية.
 التررير الذاتا  من ص ن استبانة تا مة عمل مراييس كميةويستصدم البحث الحالل 

ن تحريدا االنصدراط ةدا التعمديم يحظدل باىتمدام البحدوث والدراسدات والكتابدات وتد بدا مجا
العمميددة ةددا مجددان تكنولوجيددا التعمدديم بحثًددا عددن تيددميم بي ددات وميددادر تعميميددة م  مددة تعمددن 
عمل تحريا االنصراط واالنتماس ةا التعمم لددى المتعممدين كأحدد المؤشدرات ااساسدية لتحريدا 

 ,.Dominguez et al) وتد أثبتت دراسة دومينتويز وآصرون )أشار التعمم، وةا ىذا اإلطار 
وداةعيددة  صددراطمددن صدد ن شددبكة اإلنترنددت لزيددادة إنمحفددزات االعدداب ي ةاعميددة تطبيددا 2013

ةاعميدة  ي(Gunuc& Kuzu, 2014كدوزو و غوندوك  دراسدةالطد ب، كدذالك  أظيدرت نتدا ث 
عمددا تحسددين أداء المددتعمم وتددؤثر إيجابيددًا عمددا السددموك وزيددادة  محفددزات االعدداباسددتراتيجيات 

   المتعممين ةا برامث التعمم عبر اإلنترنت. صراطإن
بي دة الفيدن المرمدوب وندوع محفدزات ةدا الطد ب  انصدراط وىناك ثمة ع تة واثحة بين  

ن ة عمدددل المرارنددات االجتماعيدددة تدددد يشدددجمدددحيدددث أن ترددديم محفدددزات تا  االعدداب المسدددتصدمة
 بعدض إلل انسحاب، ومن الممكن أن يؤدى يم ةل بي ة التعممالمتعممين، ويرةن مستوي انصراط

أشددارت نتددا ث النددر  ، كمدداالرا مددة نيايددة ةددا لوجددودىم نتيجددة باإلحبدداط وشددعورىم المتعممددين
أن تردديم محفدزات العداب كمدا  ي (Landers, Bauer & Callan, 2017وبدويير وكداالن 

االنصددراط الشصيددية أن يحرددا التددرض التحفيددزي لممددتعمم، ويدةعددو نحددو تا مددة عمددل التحددديات 
أثندداء الددتعمم نتيجددة ةددل ، ومددن الممكددن أن يسدبب لددو ممددن ورتابددة بشدكن أةثددن ةددل بي ددة الددتعمم

 ..انصراطو ةل بي ة التعممعدم وجود مناةسة من اصرين، وبالتالا ينصفض مستوي ل
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 اإلدزإات امليوذَْ للبشح.

 ااتية  وتتثمن المحاور
  أواًل  تحديد معايير تيميم محفزات االلعاب الرا مة عمل التحدديات الشصيدية والمرارندات

 االجتماعية 
 .ثانًيا بناء بي ة الفين المرموب الرا مة عمل محفزات االعاب 
 .جازتيا  ثالثًا  بناء أدوات الرياس وا 
 .رابًعا  التجربة االستط عية لمبحث 
 لمبحث. صامًسا  التجربة االساسية 
 سادًسا  المعالجة االحيا ية. 

أواًل  تحديدددد معدددايير تيدددميم محفدددزات االلعددداب الرا مدددة عمدددل التحدددديات الشصيدددية والمرارندددات 
 االجتماعية 

ي ، والتددل تددم بندداًءا ٕتامددت الباحثددة باشددتراا تا مددة بالمعددايير التيددميمية )أنظددر ممحددا 
عمييددا تيددميم محفددزات االلعدداب الرا مددة عمددل التحددديات الشصيددية والمرارنددات االجتماعيددة، 

ي معددايير ٓٔبالمعالجددات الددث ث موثددن البحددث الحددالل، حيددث اشددتممت ىددذه الرا مددة عمددل )
 لك من ص ن الريام بالصطوات التالية  ي مؤشرًا، وذٙٛر يس، و)

 إعداد تا مة مبد ية بالمعايير   -ٔ
اعتمدت الباحثة ةا اشدتراتيما لرا مدة المعدايير عمدل تحميدن اادبيدات والدراسدات السدابرة 
التل اىتمت تيميم محفزات االلعاب الرا مة عمدل التحدديات الشصيدية والمرارندات االجتماعيدة 

 (2013) ؛  (Muntean, 2011 ةا الدراسات والبحدوث العربيدة، ومنيا عمل سبين المثان 
Francisco & Brangier  ،؛ ٕٚٔٓتسددبيح أحمددد ةتحددل حسددنHughes, 2018 ي

ومنيا تم التوين ليورة مبد ية لرا مة المعايير التيميمية، والتدا تكوندت مدن عشدرة معدايير، 
 حيث يتكون كن معيار من مجموعة من المؤشرات الدالة عميو.

 
 التأكد من يدا المعايير   -ٕ

لمتأكددد مددن يدددا المعددايير تددم عددرض الرا مددة المبد يددة عمددل مجموعددة مددن المحكمددين 
ي وذلدك بيددف إبدداء آرا يدم لمتأكدد مدن ٔتكنولوجيا التعميم)أنظر ممحا المتصييين ةا مجان 

https://www.researchgate.net/profile/Cathie_Marache-Francisco
https://www.researchgate.net/profile/Eric_Brangier
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يددحة اليددياغة المتويددة، والدتددة العمميددة لكددن معيددار ومؤشددراتو، وتحديددد درجددة أىميددة ىددذه 
المعددايير ومؤشددراتيا، ومدددى ارتبدداط كددن مؤشددر بالمعيددار المندددرج منددو، وتددد اتفرددوا جميًعددا عمددل 

، وتدد تدم الريدام بجميدن التعددي ت المطموبدة والتدل تمثمدت ةددا أىميدة المعدايير التدا تدم اتترحيدا
 إعادة يياغة بعض المؤشرات، وحذف بعض المؤشرات المكررة.

 التوين إلل اليورة النيا ية  -ٖ
بعد إجراء التعدي ت أيبحت تا مدة المعدايير ةدا يدورتيا النيا يدة، والتدا اشدتممت عمدل 

 ي وتمثمت ىذه المعايير ةا ما يمل    ٕممحا  ي مؤشرًا )أنظرٚٚي معايير ر يسة، و)ٓٔعدد )
  المعيار ااون  يرتبط بتحديد ااىداف التعميميو ةا بي و محفزات االعاب الرا مدة عمدل

 ي مؤشرات.ٚالمرارنات االجتماعية والتحديات الشصيية، وتد اشتمن عمل )
  الرا مددة عمددل المعيددار الثددانل  تيددميم المحتددوي التعميمددا ةددا بي ددو محفددزات االعدداب

 ي مؤشرًا.ٖٔالمرارنات واالجتماعية والتحديات الشصيية ، وتد اشتمن عمل )
  المعيدددار الثالدددث  تيدددميم اانشدددطو والمسددداعده والتوجيدددو ةدددا بي دددو محفدددزات االعددداب

ي ٕٓالرا مددة عمددل المرارنددات واالجتماعيددة والتحددديات الشصيددية وتددد اشددتمن عمددل )
 مؤشرًا.

 تفاعميددو والددتحكم ةددل بي ددو محفددزات االعدداب الرا مددة عمددل المعيددار الرابددن  تيددميم ال
 ي مؤشراتٜالمرارنات واالجتماعية والتحديات الشصيية. وتد اشتمن عمل )

  المعيددار الصددامس  تيددميم النردداطPoints  ةددا بي ددو محفددزات االعدداب الرا مددة عمددل
 ي مؤشرات.ٗالمرارنات االجتماعية والتحديات الشصيية وتد اشتمن عمل )

 تيددميم تددوا م المتيدددرين ةددا بي ددو محفددزات االعدداب الرا مددة عمددل  عيددار السددادسالم
 ي مؤشرات..٘المرارنات االجتماعية وتد اشتمن عمل )

  المعيددار السددابن  تيددميم الشددارات ةددا بي ددو محفددزات االعدداب الرا مددة عمددل المرارنددات
 ي مؤشرات.٘االجتماعية وتد اشتمن عمل )

  محفددزات االعدداب الرا مددة  عمددل المرارنددات االجتماعيددة المعيددار الثددامن  تيددميم بي ددو
 ي مؤشرات.٘الكاممة وتد اشتمن عمل )

  المعيددار التاسددن  تيددميم بي ددو محفددزات االعدداب الرا مددة  عمددل المرارنددات االجتماعيددة
 ي مؤشرات.٘المحدودة وتد اشتمن عمل )
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 ات التحددديات المعيددار العاشددر  تيددميم بي ددو محفددزات االعدداب الرا مددة  عمددل المرارندد
 ي مؤشرات.٘الشصيية وتد اشتمن عمل )

ًَا :   .بَْٗ الفصل املكلٌب الكاٖنْ علٓ حمفشات األلعاببيإ ثاى

عمدل مسدتوى عداٍن مدن بي دة تعمدم تيميم بي ة الفين المرموب وتطويرىا  لمحيدون عمدل 
محكددم لمبي ددة الكفدداءة مددن حيددث التيددميم واإلنتدداج ةددإن اامددر يتطمددب بندداًءا تعميمًيددا عمددل نحددو 

لذلك تامت الباحثة بدراسة عديد من نماذج التيميم والتطدوير التعميمدا بيدفة عامدة والنمداذج 
المتصيية ةا تيميم برامث التعمم المدمث بيدفة صايدة وو جددت الباحثدة أن جميدن نمداذج 

ن اصتمفدت ةدا  التيميم التعميما تتفا مًعا عمل المراحن ااساسية لعمميتا التيميم واإلنتاج وا 
عددرض تفايددين ىدداتين العمميتددين، لددذلك تامددت الباحثددة  باعددداد  نمددوذج لتيددميم بي ددة الفيددن 
المرمدوب وتطدويره تدا م عمددل العنايدر ااساسدية تدا م عمددل العنايدر االساسدية لتيدميم نمدداذج 
التيميم التعميمدل بحيدث يناسدب طبيعدة البحدث الحدالا كوندو بحدث عممدا يسدعل ةدا ااسداس 

مسترن عمل بعض المتتيرات التابعة، وةيما يما نعرض لكيفية تطبيدا مراحدن لرياس أثر متتير 
   النموذج عمل تيميم البرامث وتطويرىا.

 يٖالتيددميم، مرحمددة  يٕالتحميددن، ي مرحمددة ٔأساسددية  مراحددن  أربددنتثددمن النمددوذج يو 
 .مرحمة الترويم النيا ا يٗالتطوير والتنفيذ، مرحمة 
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  : مزسلْ التشلَل 
 :االذٛحٔقذ اشرًهد ْزِ انًشحهح ػهٗ انخطٕاخ 

 : حتلَل املغكلْ ًتكدٍز احلادات 

تددم تحديددد المشددكمة التددا تتطمددب اسددتصدام الفيددن المرمددوب الرددا م عمددل محفددزات االلعدداب 
بالتفيددين ةددا الجددزء الصدداص بمشددكمة البحددث وىددا وجددود تيددور ةددل اداء الطدد ب لكثيددر مددن 
ميارات المعمومات الرتمية، ويظير ىذا الريور جالًيا ةل وجدود كثيدر مدن ندواحل الريدور ةدل 

ات الرتميدة التدل يردوم الطد ب باعددادىا ةدل أثنداء دراسدة مردرر تيميم بعدض صددمات المعمومد
صدمات مراكز ميادر التعمم، وىدذا مدا أكدتدو نتدا ث التجربدة االستكشداةية التدا أجرتيدا الباحثدة 
حيث أشار الط ب إلل انيم ةل حاجة لمزيدد مدن التوجدو المسدتمر والتحفيدز ةدل أثنداء تيدميم 

اجيدا وىدذا التحفيدز يمكدن تدوةيرة مدن صد ن محفدزات االلعداب الصدمات المعموماتيدة الرتميدة وانت
بأنواعيا المصتمفة؛ كذلك تبدين وجدود اصدت ف ةدل نتدا ث البحدوث، واالراء، وتوجيدات النظريدات 
التل تم عرثيا حون نوع محفزات االعداب المناسدب لبي دات الدتعمم االلكترونيدة المصتمفدة حيدث 

راء عمددل نددوع محدددد لمحفددزات االعدداب ببي ددات الددتعمم لددم تتفددا نتددا ث البحددوث والدراسددات واال 
االلكترونية، كذلك لم تتعرض ىذه الدراسات بشكن مباشر لمتتير نوع محفزات االعاب ةل بي دة 
الفيددن المرمددوب ومددن ثددم توجددد حاجددة ثددرورية إلددل تحديددد النددوع المناسددب لمحفددزات االعدداب 

ين، والمعممدددددين، والميسددددديرين الدددددذىُ يويدددددل باسدددددتصداميا مدددددن جاندددددب الميدددددممين التعميمددددد
 اإللكترونيين، كمعيار محدد لتيميم بي ات الفين المرموب. 

وعمددل ثددوء مددا سددبا تدداتا الدراسددة الحاليددة كأحددد البحددوث الرا مددة عمددل التيددميم والتددا 
تيدددف إلددل المرارنددة بددين ث ثددة أنددواع مددن محفددزات االلعدداب )التحددديات الشصيددية / المرارنددات 

ت الكاممةي ةل بي ة الفين المرموب وتأثيرىا عمدل تنميدة التحيدين وميدارات المحدودة /المرارنا
تيددميم صدددمات المعمومددات الرتميددة وترددديميا واالنصددراط ةددل بي ددة الددتعمم لدددى طدد ب شددعبة 

 تكنولوجيا التعميم بكمية التربية جامعة حموان.
  : ُحتلَل خصاٖص املتعلنني ًصلٌكوه املدخل 

  التجربدة الحاليدة ىدم طد ب الفرتدة الثانيدة شدعبة تكنولوجيدا المتعممون موثدوع تطبيدا
التعمددديم والمعمومدددات بكميدددة التربيدددة جامعدددة حمدددوان ةدددا الفيدددن الدراسدددا ااون العدددام 

 .ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالجامعا 
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  سموكيم المدصما الصاص بصدمات المعمومات الرتميدة يكداد يكدون متسداوي حيدث أنيدم
تمية ةدا أي مردرر سدابا تبدن دراسدة المردرر لم يتعرثوا لدراسة صدمات المعمومات الر 

 موثن التجريب بالبحث الحالا.
  تدددوةر ميدددارات اسدددتصدام الكمبيدددوتر واإلنترندددت عندددد الطددد ب؛ حيدددث سدددبا ليدددم دراسدددة

مجموعة من المرررات المرتبطة باستصدام االنترنت ةا الفرتدة ااولدل بالكميدة، ويتدواةر 
 يمة بشبكة االنترنت ةا ا السرعة. لدى معظم الط ب أجيزة كمبيوتر بالمنزن مت

 حتلَل بَْٗ التعله : -1

  تددم المردداء النظددري )المحاثددراتيوالمراء العممددل مددن مجموعددات البحددث باحدددى الراعددات
المجيددزة بالمسددتحدثات التكنولوجيددة برسددم تكنولوجيددا التعمدديم بالكميددة حيددث تتددوةر بي ددة 

انشددطة، واالجابددة عمددا تعمددم مناسددبة السددتصدام أجيددزة العددروض ةددا الشددرح وتنفيددذ ا
 االستفسارات.

أمددا عددن اسددتصدام المحتددوى اإللكترونددا المتدداح عبددر نظددام إدارة الددتعمم واسددتصدام أدوات 
التفاعن المتاحة بالنظام من جانب مجموعات البحث يتم من ص ن االجيدزة الشصيدية المنزليدة 

ظدددام اسدددكولوجل او مدددن صددد ن اجيدددزة اليواتدددف الذكيدددة المتاحدددة لددددى الطددد ب حيدددث يددددعم ن
 االستصدام من ص ن جمين انواع االجيزة العادية والمحمولة

 حتدٍد األهداف التعلَنَْ العامْ :  -2

شدددعبة تكنولوجيدددا التعمددديم اليددددف العدددام مدددن البرندددامث المرتدددرح ىدددو إكسددداب طددد ب 
ميارات تيميم صدمات المعمومدات الرتميدة وتردديميا بكمية التربية جامعة حموان والمعمومات 

بجانبييددا االدا ددا والمعرةددا، وتنميددة انصددراطيم ةددا بي ددة الددتعمم، كددذلك تددم تحديددد ااىددداف 
العامددة لمرددرر صدددمات مراكددز ميددادر الددتعمم ةددا ثددوء تويدديف المرددرر المعتمددد مددن الرسددم 

 ي.ٖووحدة الجودة  والمستحدثات التل طرتت عميو )أنظر ممحا 
 حتلَل املوارات : -3

" وذلددك بيدددف ترددديم ويددف Task Analysisام "تددم اسددتصدام أسددموب تحميددن الميدد
ىدذا ميدام أساسدية،  لمنطرا لكن صطوة من صطوات الميارة، بحيدث يدتم ترسديم الميدارات إلد

المدددادة التعميميدددة وتحديدددد  ىوتددددفيد عمميدددة تحميدددن الميدددام بيدددفة عامدددة ةدددا اصتيدددار محتدددو 
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ابددة النيددوص تسدداعد ةددا كت كمدداتحديددد ااىددداف التعميميددة  لتفايدديميا، كمددا تسدداعد عمدد
 )السيناريوىاتي لممواد التعميمية المصتمفة. 

السدابرة ةدا تددريس ميدارات تيدميم  ةصبدرة الباحثدو  ،ثدوء مفيدوم تحميدن الميدام وةدا
صدددمات المعمومددات الرتميددة وترددديميا ، ومددن صدد ن االسددتعانة باادبيددات والدراسددات العمميددة 

ةدداتن سددعيد ) ة وىددل كالتددالا التددا تناولددت موثددوعات تيددميم صدددمات المعمومددات الرتميدد
أمددانا زكريددا  ٕ٘ٔٓ؛ حمددد بددن إبددراىيم العمددران، منيددرة بنددت سدديف اليدد ن،ٕٗٔٓ،بددامفمح
بتحميددن الميددام ااساسددية لميددارات تيددميم  ةالباحثدد تتامددي ٕٚٔٓ، غدددير مجدددي، إبددراىيم

التربيدة كميدة والمعمومدات  تكنولوجيا التعميم شعبةالم  مة لط ب  صدمات المعمومات الرتمية
 وىا 

 تيميم الصدمة المرجعية الرتمية المتوسطة وترديميا.
 وترديميا. التامةتيميم الصدمة المرجعية الرتمية 

 تيميم صدمة اعداد المستصميات وترديميا.
 االحاطة الجارية وترديميا.صدمة تيميم 

 .تيميم صدمة البث االنترا ا لممعمومات وترديميا
 ةالباحثدد توتددد تامدد ،ة مجموعددة مددن الميددام الفرعيددةولكددن ميمددة مددن الميددام السددابر

بإعددداد تا مددة تحميددن الميددام ااساسددية ومكوناتيددا الفرعيددة ةددا يددورتيا المبد يددة، وتامددت 
بعرثيا عمل مجموعة من المحكمين المتصييين ةا مجان تكنولوجيا التعمديم مدن صريجدل 

يددف اسدتط ع رأييدم ي وذلك بٔشعبة التصيص التل درست عموم المعمومات )أنظر ممحا 
ويددحة اليددياغة المتويددة  ،ويددحة تتددابن صطددوات ااداء ،يددحة تحميددن الميددام واكتمالددوةددا 

 لمميام ااساسية والفرعية.
ثددم تمددت معالجددة إجابددات المحكمددين إحيددا ًيا بحسدداب النسددبة الم ويددة لمدددى يددحة 

ميدا واكتمالدو تحمين كدن ميمدة واكتماليدا وتردرر اعتبدار الميمدة التدا ُيجمدن عمدل يدحة تحمي
%ي مدن المحكمدين غيدر يدحيحة وغيدر مكتممدة تمامدًا، وبالتدالا يتطمدب اامدر ٓٛأتن مدن )

 إعادة النظر ةييا بناًء عمل توجييات المحكمين.
وتددد جدداءت نتددا ث التحكدديم عمددل تا مددو تحميددن الميددام كالتددالا  جميددن الميددام بالرا مددة 

كدذلك اتفدا المحكمدون عمدل يدحة %ي ٓٛجاءت نسبة يحة تحميميا واكتماليدا أكثدر مدن )
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تتددابن صطددوات ااداء، كددذلك اتفددا بعددض المحكمددين عمددل إجددراء تعدددي ت عدددة ةددا الميددام 
بتعديميا وبذلك أيبحت تا مة الميام ةا يورتيا النيا ية تتكدون مدن تامت الباحثة الفرعية 

صمسدددة ميدددام أساسدددية تنددددرج تحتيدددا سدددبعة عشدددر ميدددارة أساسدددية تنددددرج تحتيدددا صمسدددة 
 ي.ٖ اسون ميارة ةرعية )أنظر ممحوصم

 : مزسلْ التصنَه 

 حتدٍد األهداف التعلَنَْ : -1

تم تحديد ااىداف التعميميدة لبي دة الفيدن المرمدوب ةدا ثدوء ااىدداف العامدة السدابا 
تحديدىا، وىذا وتد روعا ةا يياغة ااىداف الشروط والمبادئ التا مدن الواجدب مراعاتيدا 

بإعددداد تا مددة بااىددداف ةددا يددورتيا  ةالباحثدد توتددد تامددةددا يددياغة ااىددداف التعميميددة، 
عمدل مجموعدة مدن المحكمدين المتصييدين ةدا مجدان تكنولوجيدا المبد ية، وتامدت بعرثديا 

ي، وذلددك بيدددف اسددتط ع رأييددم ةددا مدددى تحريددا يددياغة ااىددداف ٔالتعمدديم )أنظددر ممحددا 
 .لمسموك التعميما المطموب،ومدى كفايتيا لتحريا ااىداف العامة

جداءت  وتد جاءت نتا ث التحكيم عمل تا مو ااىداف كالتالا؛ جمين ااىدداف بالرا مدة
%ي، كدذلك اتفدا بعدض المحكمدين عمدل إجدراء ٓٛنسبة يحة يياغتيا وكفايتيا أكثر من )

بتعددديميا وبددذلك أيددبحت تا مددة تامددت الباحثددة تعدددي ت عدددة ةددا يددياغة بعددض ااىددداف 
ي ىددًةا تتفدرع مدن ثمانيدة أىدداف عامدة)أنظر ٛٚااىداف ةا يورتيا النيا ية تتكدون مدن )

 ي.ٗممحا 
 ًتيظَنى :تصنَه احملتٌٔ  -2

تدددم تحديدددد محتدددوى المردددرر ةدددا ثدددوء ااىدددداف التعميميدددة السدددابا تحديددددىا وذلدددك 
باالستعانة باادبيات والدراسات العممية التدا تناولدت موثدوعات صددمات المعمومدات السدابا 
االشددارة ليددا ةددا محددور تحميددن ميددارات تيددميم صدددمات المعمومددات الرتميددة ال زمددة لطدد ب 

يم والمعمومددات بكميددات التربيددة، وتددد روعددا عنددد اصتيددار المحتددوى أن شددعبة تكنولوجيددا التعمدد
يكون مرتبًطا بااىداف، ومناسًبا لممتعممين، ويدحيًحا مدن الناحيدة العمميدة، وتدابً  لمتطبيدا 
وكاةًيددا إلعطدداء ةكددرة واثددحة ودتيرددة عددن المددادة العمميددة، وتددد تكددون المحتددوى ةددا يددوتو 

 .   المبد ية من عشر مويوالت تعميمية
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ولمتأكد من يدا المحتوى تم عرثو عمدل مجموعدة مدن المحكمدين المتصييدين ةدا 
ي، حيث عرض عمييم دروس المردرر مدن أىدداف كدن درس ٔتكنولوجيا التعميم )أنظر ممحا 

وأنشطتو وطريرة ترييم اانشطة، والمواد االثرا ية الصايدة بتددعيم تنفيدذ اانشدطة واالصتبدار 
، وذلدددك بيددددف اسدددتط ع رأييدددم ةدددا مددددى ارتبددداط Quizz)الريدددير الصددداص بكدددن درس ) 

المحتدددوى التعميمدددا بااىدددداف، ومدددن كفايدددة المحتدددوى لتحريدددا ااىداف،واليدددحة العمميدددة 
لممحتوى، ووثوحو وم  متو لصيا ص المتعممين،ومدى م  مدة اانشدطة لتحريدا اليددف 

ن اانشددطة وتددد ترددرر منيددا، ومدددى م  مددة االصتبددار التكددوينا كأحددد عنايددر تريدديم ااداء مدد
%ي مدن المحكمدين ةيمدا يتعمدا بالعنايدر السدابرة ٓٛ ≤اصتيار المحتوى الذي يجمن عميو )

يعد يحيًحا ومربوال، وتد جاءت نتا ث التحكيم عمل جمين محداور المحتدوى بالنسدبة لجميدن 
%ي، وتددد أشددار المحكمددون بددبعض التعدددي ت ةددا اليددياغة ٓٛالبنددود السددابرة أكثددر مددن )

عدداد ة ترتيدددب بعدددض الوحددددات داصدددن الدددروس واصتيدددار بعدددض العنايدددر لتناسدددب طبيعدددة وا 
الطدد ب ةددا ىددذه المرحمددة، أو لدراسددتيا مددن صدد ن مرددررات أصددرى ةددا إطددار مرددررات عمددوم 
المعمومددات مثددن ةيرسددة المددواد التعميميددة، كددذلك اتفددا بعددض المحكمددين عمددل دمددث الدددرس 

موثددوعات التددا تيميددم  مددن درس التدددريب الصدداص بصدددمات إعدد م المسددتفيدين بددالمواد وال
عمدددل اسدددتصدام الصددددمات واصتيدددارىما لييدددبح عندددوان الدرس صددددمات إعددد م المسدددتفيدين 

 بالمواد والموثوعات التا تيميم  وتدريبييم عمل استصداميا
 وتد تامت الباحثة بإجراء ىذه التعدي ت. 

مددون تددم إعددداد المحتددوى وبعددد االنتيدداء مددن إجددراء التعدددي ت التددا اتفددا عمييددا المحك
التعميمدا لممردرر ةددا يدورتو النيا يدة تمييدددًا ل سدتعانة بدو عنددد بنداء المحتدوى اإللكترونددا 

 والمحتوى الترميدي ومفرداتو كما يما 
 .الوحدة االولل  صدمات المعمومات االلكترونية 

 .الدرس ااون  مفيوم صدمات المعمومات وأسس ترديميا 
  تزويددد المسددتفيدين بالمعمومات)الصدمددة المرجعيددة وصدمددة الدددرس الثددانا  صدددمات

 تسميم الوثا اي.
 .الدرس الثالث  صدمات تزويد المستفيدين بالمعمومات)صدمات االعارةي 
 .ةادتيم منيا  الدرس الرابن  صدمات لتيسير ويون المستفدين لممعمومات وا 
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  التددا تيميددم  الدددرس الصددامس  صدددمات إلعدد م المسددتفيدين بددالمواد والموثددوعات
 وتدريبييم عمل استصداميا.

 .الوحدة الثانية  صدمات المعمومات االلكترونية 
 .الدرس السادس  إتاحة صدمات المعمومات عما شبكة االنترنت 
  الدرس السابن  برامث الويب االجتماعية وتطبيراتيا ةل تردديم الصددمات ةدل مراكدز

 ميادر التعمم.
 المعموماتا ومياراتو. الوحدة الثالثة  صدمات نشر الوعا 

 .الدرس الثامن  مفيوم الوعل المعموماتل ومياراتو 
 .الوحدة الرابعة ترييم صدمات المعمومات ةل مراكز ميادر التعمم 

  الدددرس التاسددن  تريدديم صدددمات المعمومددات ةددل مراكددز ميددادر الددتعمم  المفيددوم و
 ااساليب.

 تصنَه األىغطْ التعلَنَْ : -3

نشددطة التعميميددة وطريرددة ترييميددا ةددا الدددروس التعميميددة، تامددت الباحثددة بتيددميم اا 
والعتبارات المتتير التجريبا المسترن موثن البحث تم وثن ثمانية أنشطة أساسية موزعدة 

ي حيدددث يدددتم رةدددن ذات النشددداط لممجموعدددات التجريبيدددة ٘عمدددل دروس المررر)أنظدددر ممحدددا 
ذ النشدداط المطمددوب بشددكن الددث ث عرددب االنتيدداء مددن عددرض الدددرس ويرددوم كددن طالددب بتنفيدد

ةدددردى ثدددم يردددوم الطالدددب برةدددن المندددتث المطمدددوب عمدددل اليدددفحة المصييدددة لمنشددداط داصدددن 
الدروس بنظام ادارة التعمم، ثم يتم ترييم اداء الطالب ورةن نتيجدة التريديم التدل حيدن عمييدا 

 الطالب وةا اانواع الث ثة لمحفزات االلعاب موثن المتتير المسترن لمبحث.   
 َار مصادر التعله :اخت -4

ميدادر الدتعمم تتثمن بي ة الفين المرمدوب المسدتصدمة ةدل البحدث الحدالل عديدد مدن 
سدواء أكاندت مدن صد ن نظدام ادارة الددتعمم أو مدن صد ن المحاثدرات النظريدة والعمميدة وىددل  
العدددروض التعميميدددة الرا مدددة عمدددل اليدددور والرسدددومات والمصييدددة لتردددديم الددددروس ثدددم 
المناتشدات لتحديددد المفدداىيم والميددارات غيددر الواثدحة بالدددروس ثددم العددروض الجماعيددة ةددل 

لتوثدديح ىددذه المفدداىيم والميددارات وطددرح النشدداط المطمددوب المحاثددرات النظريددة والعمميددة 
وتوثدديح طريرددة تنفيددذه ثددم عددرض تريدديم النشدداط باسددتصدام أنددواع محفددزات االلعدداب موثددن 
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دراسة البحث الحالل ثم مناتشة اوجو الريور ةل اداء االنشطة من ص ن يدفحة االنشدطة 
 بالنظام والمراءات العممية وجًيا لوجو من الط ب  .

 تصنَه بَْٗ التعله اإللكرتًىَْ )ىظاو ادارّ التعله( :  -5

تامدت الباحثدة بدراسدة عديدد  عمل درجة عالية من الكفاءة ، دارة التعممالنظام لتيميم 
–Edmodo)وىددددددددل الددددددددنظم التاليددددددددة المتاحددددددددةتعميميددددددددة مددددددددن نظددددددددم ادارة الددددددددتعمم ال

GoogleClassroom– Microsoft classroom – EDpuzzle -
Educreations -WizIQ Inc– schoology  ي 

ولرددد الحظددت الباحثددة مددن صدد ن دراسددتيا لمددنظم السددابرة أنيددا تتفددا مًعددا ةددل معظددم 
 ،وعمدددل ثدددوء دراسدددة النمددداذج السدددابرةالمتاحدددة بكدددن منيدددا،  الصددددمات و اادوات التعميميدددة

"كنظددام أساسدا لمددتعمم المرمدوب لتردددم مردرر صدددمات  schoology اصتدارت الباحثدة نظددام"
جامعدة  –ميدادر الدتعمم لطد ب الفرتدة الثانيدة شدعبة تكنولوجيدا التعمديم بكميدة التربيدة  مراكز

اجددراءات تطبيدددا الفيددن المرمدددوب حمددوان،  وذلدددك يرجددن ل سدددباب التددل ذكدددرت ةددل محدددور 
 باالطار النظرى لمبحث. والبي ات االلكترونية الم  مة لتنفيذه

ت الندوع ااون يدفحات عامدة وبيفة عامة يثم النظدام ندوعين أساسدين مدن اليدفحا
والنوع الثدانا يدفحات المردرر ذاتدو، وةيمدا يمدا عرًثدا تفيديمًيا  ليدذه اليدفحات ةدل ثدوء 

 ىذه الصريطة   
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 الصفشات العامْ : -1

التدا تظيدر لممسدتصدم، ي وىدا يدفحة البدايدة Registration pageيدفحة التسدجين   ) -أ 
، وتحتدوي ىدذه اليدفحة عمدل البياندات الشدبكة ويتم تحميميا بمجرد أن يكتب عندوان موتدن

و بيانات الدصون التا تشدمن البريدد االلكتروندا  ياونبذه مصتيرة عن الشبكةالتالية   اسم 
 تحديد ىوية مستصدم النظام من حيث كونو طالب أم معمم.كذلك  ،والرتم السري

 

 
 

 " schoology "لنظام( الصفحة الرئيسة 4شكل)

 النظددامبعددد التسددجين ةددا  تظيددري ىددا اليددفحة التددا Main pageاليددفحة الر يسددة  ) -ب 
اليددفحة التددل يدددصن  وتتثددمن ث ثددة عشددر ايرونددة ر يسددة ل نترددان ليددفحات أصددرى ىددل  

عمييددا كددً  مددن الطالددب والمعمددم  بعددد التسددجين ةددل النظددام، وتحتددوى عمددل عدددة أيرونددات 
ي، ثددددددددددبط profileل نتردددددددددان إلدددددددددل يدددددددددفحات أصددددددددددرى مثدددددددددن الممف الشصيدددددددددل )

ي، groupsي، يددفحة المجموعددات )log outي، تسددجين الصددروج )Settingsالممفددات)
ي، يددددددددددددفحة calenderي، يددددددددددددفحة الترددددددددددددويم)Coursesيددددددددددددفحة الكورسددددددددددددات )

ي، يدددددددفحة االشدددددددعارات Eventsي، يدددددددفحة ااحدددددددداث الجديددددددددة )appsالتطبيردددددددات)
(notifications( ي، يدددفحة الرسدددا نmessages( ي، أداة البحدددثsearch ي، يدددفحة

 ي .Postsي، المنشورات ) Resourcesالميادر )
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  واادوات التعميمية االساسية المتاحة لدراسة المررراتاليفحات  -ٕ
 يتثمن االدوات ااتية  ي  course) يتيح النظام انشاء مررر

المددواد الدراسددية واالنشددطة التددل يرةعيددا المعمددم لمطدد ب  تتدديح مجموعددة  Materials -أ 
  ىلو امكانيات لترديم المواد الصاية بالمرررات 

 Add  Assigment واجددب أو لممعمددم إنشدداء  أثدداةة واجددب  تتدديح ىددذه الصايددية
،كددذلك تحديددد  توتيددت  لتنفيددذ النشدداط وويددف التعميمددات الواجددب االلتددزام بيددا نشدداط

ام بددون تريديم ، وتحديدد طريردة  النشداطىن سديتم وثدن درجدات عمدل و مدتو، بدايتو و 
 .الترييم ان كانت بالدرجات ام بالع مات 

  Add Test / Quiz لممعمدم إنشداء اصتبدارات أنشداء اصتبدار  تتديح ىدذه الصايدية 
موثدوعة أو  طويمة او تييرة والدتحكم ةدل تحديدد جميدن صيا يديا مثدن ندوع ااسد مة

وطريرددة التريدديم ع مددات ام درجددات،  توتيددت ظيددور االصتبددار ومدتددو،  مراليددة وتحديددد
 كذلك يتيح النظام امكانية ترديم التتذية الراجعة بجمين انواعيا وانشاء بنك ل س مة.

 Add file /link  رةدن اى ندوع مدن اندواع يمكدن لممعمدم اثاةة مستند أو رابدط   حيدث
 ميادر تعمم اصرى وتحديد بداية ومدة عرثو.الممفات او رابط ل

 Add Discussion  مناتشددة وويددف  يمكددن لممعمددم إنشدداءاثدداةة مناتشددة  حيددث
   اومدتي بدايتياتحديد  توتيت التعميمات الواجب االلتزام بيا ،كذلك 

 Add Media Album اثاةة البوم لميور 
 Add Page  ورسوماتاثاةة يفحة  يمكن ان تتثمن معمومات نيية ويور 
 Import from Resources استيراد من الميادرالمتاحة بالنظام 

 الترويم الرسا ن االشعارات

 التطبيرات

 اداة البحث

 الميادر

 المجموعات

 المرررات

 المنشورات
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 Find Resources  ايجاد ميادر اصرى 
كتابدة منشدورات لمطد ب مدن  أثاةة منشورات  تتيح ىذه الصايية لممعمم  updates -ب 

، ويمكددن لممعمددم إثدداةة التددالل )ممفددات مددن جيدداز الحددروفإمكانيددة تعدددين صيددا ص 
الكمبيددوتر، رابددط ، اثدداةة مددن الميددادر ، الريددام باسددتط ع رأى ، نسدد  المنشددور الددل 

 أصري  مررر
اثداةة لممعمدم  تتديح ىدذه الصايدية  سجن الددرجات الصداص بدالط ب  Gradebook -ج 

و المناتشدددة كالواجدددب أو اصتبدددار أ لكدددن طالدددب ةدددل دةتدددر الددددرجاتاى عنيدددر يصتدددارة 
وتحديددد درجتيددا ، عنددد اجابددة الطالددب عمددل االصتبددار عمددل سددبين المثددان يددتم اثدداةة 

  درجتو مباشرة الل دةتر الدرجات
يمكددن لممعمددم تحفيددز الطدد ب  الصايدديةمددن صدد ن ىددذة    محفددزات االلعدداب  Badges -د 

مدن صدد ن وثدن ع مددو مميدزه مثددن ) ع مدة الطالددب المثالل،وع مدو الطالددب المتميددز 
ي وغيرىدا ص ن ىذا الشير، وع مة الحثور المتميز، وع مو اكتمان الواجب المنزلدل 

، ويستطين ايثا المعمم اثاةة ايروندات مدن حاسدوبة الشصيدل و يسدتطين اسدتيرادىا 
 اصردر مياى من 

الطد ب لممعمدم تسدجين حثدور  تسجين الحثور  تتيح ىذه الصايدية Attendence -ه 
،  Absent، غيددداب  Presentايروندددات ) حثدددور  ٗمدددن صددد ن  الدارسدددون لممردددرر

 ي   Excused، معتذر  Lateمتأصر 
 تصنَه التفاعل :  -6

 يتثمن التعمم من ص ن بي ة الفين المرموب أساليب عدة لمتفاعن منيا 
  "بيددفة عامددة تتدديح نظددم ادارة الددتعمم ومنيددا نظددامschoology  الحريددة لممتعممددين"

لمتحرك داصن النظام وتشتمن عما جمين أنواع التفاعن وأنماطو   التفاعن بدين المدتعمم 
 والمحتوى، والتفاعن بين المتعممين، والتفاعن بين المتعمم والمعمم .

  داصدن المحاثدرة والددروس العمميدة بالكميدة التفاعن من ص ن التعمديم وجًيدا لوجدو  يدتم
حيدددث تدددتم ةيدددو المناتشدددة والحدددوار وطدددرح ااسددد مة مدددن صددد ن المرددداءات والمحاثدددرات 

 الجماعية.
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 تصنَه بَٗات التعله ًدًوا لٌدى : -7

تثمن تيدميم بي دات الدتعمم وجًيدا لوجو إعدداد إحددى الراعدات المجيدزة بالمسدتحدثات 
التعميم بالكميدة حيدث تتدوةر بي دة تعمدم مناسدبة السدتصدام أجيدزة التكنولوجية برسم تكنولوجيا 

العروض ةا الشدرح وتنفيدذ بعدض اانشدطة، واالجابدة عمدل االستفسدارات وذلدك السدتصداميا 
 ةا المحاثرات العامةد والدروس العممية.

 تصنَه إصرتاتَذَْ التػذٍْ الزادعْ : -8

التريديم الدذاتا لمددروس؛حيث يعدرف تم تيدميم التتذيدة الراجعدة بحيدث ترددم مدن صد ن 
الطالب نتيجة إجابتو عمل كن أس مة االصتبار التكوينل مباشرة، كذلك تدم تردديم تتذيدة راجعدة 
من ص ن ترييم اداء الط ب ل نشطة االساسية واع نيا عمييم ةل يورة محفدزات ل لعداب 

 بانوعيا الث ثة وةًرا لممتتير المسترن لمبحث  .
 أدًات التكٌٍه :تصنَه   -9

 سوف تتعرض ليا الباحثة بالتفيين ةا الجزء الصاص بإعداد أدوات الرياس
 حتدٍد اإلصرتاتَذَْ التعلَنَْ ًامنا  التعله : -10

االستراتيجية التعميميدة ىدا صطدة عامدة تتكدون مدن مجموعدة مدن اإلجدراءات التعميميدة 
دة ةدا ةتدرة زمنيدة معيندة وتدد تدم مرتبة ةا تسمسن مناسب لتحريا ااىداف التعميمية المحدد

 وثن صطة السير ةا الدروس وةًرا الستراتيجية الفين المرموب كما يمل  
  تددم عرددد لردداء مسددبا مددن طدد ب المجموعددات التجريبيددة الددث ث لتعددريفيم بطبيعددة بي ددة

التعمم من حيث ااىداف، والصطة الموثوعة لدراسة البرنامث وتدريبيم عمدل اسدتصدام 
 اتو.النظام وأدو 

  يبدأ المتعمم دراسة الموثوع من ص ن نظام ادارة التعمم. حيث يدتم رةدن أىدداف الددرس
ةل يفحة منفيمة، ثم يرةن الدرس ةل شدكن عدرض تعميمدا ميدحوب بالشدرح وعمدل 
جمين الط ب دراسة العرض بيورة تفيديمية والتعميدا عميدو مدن حيدث يدعوبة بعدض 

 المفاىيم او الميارات.
   ويصيدددص الدددتعمم وجًيدددا لوجدددو ةدددا المرددداءات العامدددة )المحاثدددراتي لطدددرح ااسددد مة

 ومناتشة المفاىيم غير الواثحة او المتداصمة بالدرس.
  .طرح ممصص لموثوع الدرس 



 .التعلم لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم تصميم خدمات المعلومات الرقمية وتقديمها واالنخراط فى بيئة

- ٕٜٗ - 

 .مناتشة استفسارات الط ب وأس متيم المرتبطة بالدرس 
 .التأكيد عمل إدراك بعض المفاىيم المرتبطة بالدرس 
 موب تنفيذه ةل أثناء المحاثرة ويتم شرح كيفية تنفيذه.طرح النشاط المط 

  يرةن النشاط عمل نظام ادارة التعمم من الدرس المرتبط بو بعد المحاثرة مباشرة من
ويف كيفية تنفيذة ويتم التنفيذ بيورة ةردية ويحدد ميعاد نيا ا لرةن النشاط ويمكن 

ن البريد اإللكترونا لممعمم، لمط ب مناتشة المعمم من ص ن طرح االستفسار من ص  
ويروم المعمم بالرد عبر البريد اإللكترونا لمطالب وتد يتثمن الرد طرح بعض اامثمة 

 والنماذج لتوثيح بعض اامور.
  يرةن الط ب النشاط تبن الميعاد المررر لرةن النشاط، ويروم المعمم بتنبيو الط ب

 الذين يتاصرون ةل رةن النشاط  .
  بترييم اداء الط ب ل نشطة واعداد محفزات االلعاب بانواعيا الث ثة يروم المعمم

 وارسميا لكن طالب عن طريا البريد االلكترونل لمنظام.
 " ثم يروم المعمم برةن اصتبار تيير "Quiz ةل نياية كن درس من نوع اس مة اليواب

 والصطأ تظير نتيجة مباشرة كنوع من انواع الترويم التكوينا. 
 ن ىناك دورة ثانية لمتعمم  وجًيا لوجو ةا الدروس العممية يتم ةييا استط ع ثم تكو

 أراء الط ب ةل االنشطة وأوجو الريور بيا وكيفية تجنبيا.
 وتعاد الدورة السابرة من كن نشاط جديد 

كذلك تم تحديد أربن ساعات أسبوعية تكون ةييا الباحثة متواجدة بالكمية )الساعات 
 عما اية استفسارات لمط ب ص ن ااسبوع الدراسا.المكتبيةي لمرد 

 يٙوتم تيميم االستراتيجية بشكن تفييما بحيث تتثمن العنايرالتالية )أنظر ممحا 
 و

ػُٕاٌ 

 انذسط
 األَشطح األْذاف

يذج ذُفٛز 

 انُشا 
 تٛ ح انرؼهى

ذقٛٛى 

 انُشا 

       

 انفظم انًقهٕب ( يكَٕاخ االعرشاذٛعٛح انرؼهًٛٛح انًقرشحح نرُفٛز5شكم)

ويتثح مما سبا استصدام المجموعات التجريبية لمبحث لنمط التعمم الفردى ةا بي ة 
الفين المرموب موثن البحث الحالا، كذلك استصدام نمط التعمم الجماعا والمناتشات ةا 

 المراءات العامة. 
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 :    )املعاجلات التذزٍبَْ للبشح(تصنَه حمفشات االلعاب بأىٌاعوا -10

تردم محفزات االعاب لط ب المجموعات التجريبية عرب االنتياء من تسميم كن نشداط 
وترييمو، ونظرًا لكون ندوع محفدزات االعداب يمثدن المتتيدر التجريبدا المسدترن موثدن البحدث 
الحالل، تامت الباحثة بتيميم االنواع الث ثة محفزات االعداب التدل تمثدن معالجدات المتتيدر 

 لبحث الحالل كما يمل  المسترن موثن ا
  التحديات الشصيية  يتم التحفيز ةييا من ص ن طرح تحديات شصيية عبدارة عدن عبدارات

تحفيزية تدرتبط بفا ددة النشداط المزمدن تنفيدذه لتحريدا تمكدن الطالدب مدن الميدارة باالثداةة 
عدرف الل ربط الترددم ةدل االداء بمدنح الطالدب نرداط، وشدارات، واتاحدة الفريدة لدو دا مدا لمت

عمددل درجاتددة وترديراتددو ةددل االنشددطة السددابرة لبددذن مزيددد مددن الجيددد لمتردددم ل ةثددن أو 
لممحاةظة عمل مستواه ويتم ذلدك مدن صد ن لوحدة شصيدية يدتم ارسدميا لمطالدب باسدتصدام 
البريد االلكترونل لمنظام عرب االنتياء مدن اداء كدن نشداط وترييمدو وتتثدمن ىدذه الموحدة 

 عبارات تحفيزية مثن. 
  درجدات  ةددل  ٓٔةدل حالدة الطالددب المترددم   عزيدزى )اسددم الطالدبي  حيدمت عمددل

النشاط الرابن بتردير ممتاز... وترتيبك ااون اتمنل ان تستمر عمل نفدس المسدتوى 
 % من الدرجة الكمية. ٜٓةل اانشطة التالية لتتصطل نسبة 

 مت عمدل ةل حالة الطالب الحاين عمدل درجدات أتدن   عزيدزى )اسدم الطالدبي  حيد
درجددات  ةددل النشدداط الرابددن بتردددير جيددد..اتمنل ان تحيددن ةددل اانشددطة التاليددة  ٚ

% مدن الدرجدة ٜٓعمل أكبدر درجدة ممكندة، ومازالدت الفريدة أمامدك لمحيدون عمدل
 الكمية.

  المرارنددات المحدددودة  يددتم التحفيددز ةييددا لمطالددب مددن صدد ن المرارنددات االجتماعيددة بددين
عمييا مجموعة محددة من الطد ب ويدتم ذلدك مدن صد ن النراط ، والشارات التل حين 

تا مة متيدرين يتم ارسميا لمطالب باستصدام البريد االلكتروندل لمنظدام عردب االنتيداء 
مددن اداء كدددن نشددداط وترييمدددو تتثدددمن ةردددط الطدد ب الث ثدددة االعمدددل مندددو ةدددل النرددداط 

 والط ب الث ثة االتن منو ةل النراط 
 لتحفيددز ةييددا لمطالددب مددن صدد ن المرارنددات االجتماعيددة بددين المرارنددات الكاممددة  يددتم ا

النرداط ، والشددارات التددل حيددن عمييدا جميددن طدد ب الفرتددة ويدتم ذلددك مددن صدد ن تا مددة 
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متيددرين يدتم ارسدميا لمطالدب باسدتصدام البريدد االلكتروندل لمنظدام عردب االنتيداء مدن 
ا لمنرداط التدل  اداء كن نشاط وترييمو تتثمن درجات جميدن طد ب الفرتدة مرتبدة ًً وةدًا

 يٓٔ)أنظر ممحا حيموا عمييا وترديراتيم ةييا 
 تصنَه الضَيارٌٍهات:  -11 

تنفيذيددة إلنتدداج ميدددر تعميمددل  يعددد السدديناريو صريطددة إجرا يددة تشددتمن عمددل صطددوات
بيددذا الميدددر وعنايددره  معددين، ويتثددمن كددن الشددروط والموايددفات والتفايددين الصايددة

الشددكن النيددا ل لددو عمددل ورا، ويتثددمن سدديناريو نظددم ادارة المسددموعة والمر يددة، وتيددف 
 التعمم االلكترونية الجاىزة ما يمل 

 .م  أى رتم المنشور 
 المنشوراتPosts.أى ما يتم نشره لمط ب   
  اليدفحات وتتثدمن   التدل يدتم أنشداؤىا أو رةعيدا   لتشدمنالمدواد نوعيدا  حيدث تتندوع

التعميمددات ويددفحة المعمددم وممفددات  ةددل ىددذا البحددث يددفحة ااىددداف العامددة ويددفحة
التدل تحتدوى عمدل المحتدوى العممدل لمددروس، واالنشدطة  العدروض الممفدات بانواعيدا 

Assignment واالصتبدددارات ،Quiz كمدددا أندددو يمكدددن إرةددداا ممفدددات مدددن كدددن أندددواع ،
 المنشورات. 

 وةيما يما شكن يوثح تيميم السيناريو التعميما لنظام ادارة التعمم 
 َٕػٓا Materials أَشاء انًٕاد أٔ سفؼٓا  و

   

 نُظاو اداسج انرؼهى( ذظًٛى انغُٛاسٕٚ انرؼهًٛٙ 6شكم)

  ترددويم وتعدددين السدديناريو  عددرض السدديناريو عمددل مجموعددة مددن المحكمددين ةددا مجددان
حيدددث أبددددوا بعدددض الم حظدددات التدددا أصدددذت ةدددا  ئ)أنظدددر ممحدددا تكنولوجيدددا التعميم،

 .لمسيناريو االعتبار عند إعداد اليورة النياية
 مزسلْ التطٌٍز : 

 وتشمن الصطوات التالية 
 :  اإللكرتًىُ إىتاز ىظاو ادارّ التعله -1

 www.schoology.comتم إنشاء حساب معمم عمل موتن نظام ادارة التعمم  
 باستصدام البريد االلكترونل لمباحثة

http://www.schoology.com/
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 ثم تم ةل إنشاء مررر من ص ن االجراءات التالية
  تم انشاء مررر صدمات مراكز ميادر التعمم)المسمل الرسمل لممررر بال  حةي  بحيث

 تكون عثوّية المررر مرتبطٌة بمواةرة المعمم
 ات التجريبية عمل البريد االلكترونل تم ارسان كود المررر  لجمين ط ب المجموع

الصاص بكن طالب، والمواةرة عمل انثماميم لنظام، وتكوين ممفاتيم الشصيية عمل 
 النظام  .

 تم أنشاء يفحة ل ىداف العامة لممررر عمل حا ط المررر 
 تم أنشاء يفحة تعميمات أساسية لدراسة المررر"دلين الطالب" عمل حا ط المررر 
  الستاذ المررر عمل حا ط المررر تتثمن تعريف باستاذ المررر تم أنشاء يفحة

 وكيفية االتيان بو
  تم رةن الدرس االون لممررر، وبعض المواد االثرا ية، ودراسات حالة عن بعض

 المكتبات.
 . تم أنشاء ممف لكن وحدة من الوحدات االساسية لممررر)أربن وحداتي 
 ة داصن ممف الوحدة بحيث يتثمن تم أنشاء ممف ةرعل لكن درس من دروس الوحد

ممف كن درس أنشاء يفحة الىداف الدرس، ثم رةن ممف بالعرض الترديمل لمحتوى 
الدرس  ثم أنشاء نشاط اذا كان الدرس يتثمن نشاط ثم أنشاء اصتبار تيير لكن 

 يٙدرس  وةًرا ل سترانيجية التعميمية لممررر)أنظر ممحا 
 باستصدام برنامث  تم انتاج لوحات المحفزات بانواعياPhotoshop CS3 
  استصدمت الباحثة برامث Flash CS3, Powerpoint2010  دراج ةا معالجة وا 

 بعض العروض واليور المستصدمة عمل النظام من تبن الباحثة)المعممي.
 التكٌٍه املبدُٖ لليظاو :

باالنتيددداء مدددن عمميدددة إنشددداء موتدددن  النظدددام  تكدددون عمميدددة اإلنتددداج تدددد أكتممدددت ةدددا 
يورتيا المبد ية ولمتأكد من ي حية النظام ومدى م  متو ل سدتصدام ثدم عرثدو ميدحوًبا 
ببطاتة ترويم لمنظام عمل مجموعة من المحكمين المتصييين ةدا مجدان تكنولوجيدا التعمديم 

يم ةا مدى مراعاة مكونات النظدام لمعدايير تيدميم نظدم ادارة ي الستط ع رأئ)أنظر ممحا 
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الددتعمم التعميميددة وتددد أتفددا المحكمددون عمددل تددواةر معظددم المعددايير، ةثددً  عددن إبددداء بعددض 
 التعدي ت ةل طريرة تنفيذ االنشطة  والتا اتفا عمييا أكثر من محكم. 

ء التعدددي ت ةددا وعمددل ثددوء مددا اتفددا عميددو السددادة المحكمددون تامددت الباحثددة بددإجرا
عدداده ةدا يدورتو النيا يدة ، تبدن حدوالل ثد ث أسدابين مدن بدايدة الدراسدة )تحديددًا  النظام وا 

 ي.  ٕٛٔٓ/ٜ/ٔةا 
 التعدٍل ًاإلخزاز اليواُٖ لليظاو : -2

وبدددددذلك أيدددددبحت الشدددددبكة جددددداىزة لمتطبيدددددا بدايدددددة عمدددددل المجموعدددددة االسدددددتط عية 
ي  ٕٛٔٓ/ٜ/ٖٕمبحددث )بدايددة مددن ي والمجموعددة االساسددية لٕٛٔٓ/ٜ/ٔلمبحث)بدايددة مددن 

 .www.schoology.comعمل موتن 
 : مزسلْ التيفَذ 

 وتثم المرحمتين التاليتين  
  إتاحة موتن نظام ادارة التعمم االلكترونل  تمت إتاحة الموتن ةا شدكمو النيدا ل لمطد ب

 لبدء تجربة البحث.
  تنفيدددذ اإلسدددتراتيجية التعميميدددة المرترحدددة  تدددم تنفيدددذ اإلسدددتراتيجية التعميميدددة المرترحدددة

ي وحتدل ٕٛٔٓ/ٜ/ٕٚلمدراسة عمل المجموعات التجريبية ص ن الفتدرة مدن )الصمديس 
ي، وتدددم تصيددديص ااسدددبوعين ااصيدددرين لتسدددميم المشدددروعات ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٕ)ااحدددد 

الدراسدددا لتطبيدددا البرندددامث عمدددل الفرديدددة، حيدددث صييدددت ااسدددابين ااولدددل لمفيدددن 
 المجموعة االستط عية بشكن مكثف.  

 : مزسلْ التكٌٍه 

تم عرض ىذه المرحمة بالتفيين ةا الجزء الصاص بتنفيذ التجربة ااساسدية لمبحدث ونتدا ث 
 البحث.

 

  

http://www.schoology.com/
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  : ثالجًا : إعداد أدًات الكَاظ ًإداستوا 

 االختبار التشصَلٓ املعزفٓ:

بيددددف تيددداس التحيدددين ىدددذا االصتبدددار  ت الباحثدددةالموثدددوعا  أعددددلتحيددديما اصتبدددار اإل
شددعبة تكنولوجيددا التعمدديم عينددة البحددث ةددل الدددروس التسددعة موثددن البحددث  المعرةددل لمطدد ب

 الحالل. 
تم يياغة مفردات اإلصتبار عمل يدورة أسد مة موثدوعية وتكدون تيميم مفردات االصتبار  

، مددن نددوع االصتيددار مددن متعدددد، وتددد تددم إعطدداء ي سددؤالً ٚٙاالصتبددار ةددا يددورتو المبد يددة مددن )
 ي درجة.ٚٙدرجة واحدة لكن مفردة، وبالتالل تكون الدرجة الكمية لإلصتبار التحييمل)

تم عرض اإلصتبار ةل يورتو المبد ية عمل مجموعة من المحكمدين تحديد يدا االصتبار  
يم حون اإلصتبار مدن حيدث لمعرةة أرا  -ي ٔأنظرممحا ) -المتصييين ةا تكنولوجيا التعميم 

اليدددحة العمميدددة لمفرداتدددو، ومناسدددبة المفدددردات لمطددد ب، ومددددى إرتبددداط وشدددمون المفدددردات 
لموثوعات الددروس، ودتدة يدياغة مفدردات اإلصتبدار، وتدد أويدا المحكمدون بتعددين يدياغة 

 بعض المفردات، وتد تامت الباحثة باجراء جمين التعدي ت التل أشار إلييا المحكمون. 
 دٍد مٌاصفات االختبار ًخصاٖصى. حت

شددكن اإلصتبددار  وتثددمن ىددذا العنيددر إعددداد جدددون موايددفات يوثددح توزيددن مفددردات  -أ 
اإلصتبار لكن درس من الدروس لمتأكد من أن المفردات موزعة بالتسداوي تددر االمكدان 

 عمل الدروس.
التعمدديم ثبددات اإلصتبددار  تددم تطبيددا اإلصتبددار عمددل عينددة مددن الطدد ب بشددعبة تكنولوجيددا  -ب 

ي طالًبا وطالبة وبإسدتصدام طريردة التجز دة النيدفية ٙبص ف عينة البحث مكونو من )
لمفردات اإلصتبار إلل أس مة ةردية وأس مة زوجية، ثم حساب الثبدات بإسدتصدام معادلدو 

يجداد معامدن اإلرتبداط بدين الجدز ين ثدم  (Spearman & Brown)سبيرمان بروان  وا 
ي وتددد بمددغ معامددن ثبددات  ٕٕٗ، ص ٜٜٚٔالبيددل السدديد،  إيجدداد معامددن الثبددات) ةددؤاد

 ي ككن وىل تيمة مربولة لثبات االصتبار. ٚٚ.ٓاإلصتبار )
معامن اليعوبو تم حساب معامن اليعوبو لكدن مفدردة مدن مفدردات اإلصتبدار، وجداءت  -ج 

ي  ٖٗ.ٓجمين أس مة االصتبار مناسبة من حيث درجة يعوبتيا حيث  تراوحت مدابين)
أسدد مة تددم اسددتبعادىا مددن االصتبددار نظددرًا ليددعوبتيا حيددث ث ثددة مددا عدددا ةي ي، ٙٙ.ٓو)
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وتم اعدادة ترتيدب أسد مة االصتبدار بنداًء  ي، ٕٓ.ٓويمت نسبة يعوبتيا إلل أتن من )
 عمل درجة يعوبتيا.

معامددن التمييددز لممفددرادت تم حسدداب معامددن التمييددز لكددن مفددردة مددن مفددردات اإلصتبددار،  -د 
مناسدددبة مدددن حيدددث درجدددة تميزىدددا حيدددث  تراوحدددت  وجددداءت جميدددن أسددد مة االصتبدددار

ةيما عددا سدؤلين تدم اسدتبعادىما مدن االصتبدار لرمدة درجدة  ي ٘ٚ.ٓي و) ٖٕ.ٓمابين)
 .يٓٛ.ٓالتميز بيما إلل أكثر من )

زمددددن االصتبددار  تددم حسدداب متوسددط زمددن االجابددة عمددل اإلصتيددار   حيددث بمددغ متوسددط  -ه 
وبدذلك يتكدون االصتبدار ةدا يدورتو النيا يدة ي دتيرة، ٖ٘الزمن عمل اإلصتبار حوالل )

 .  يٚي سؤال أنظر )ممحإٙمن )
 بطاقْ تكََه ميتر تصنَه خدمات املعلٌمات الزقنَْ ًتكداوا: -1

الفرتة الثانية شعبة تكنولوجيا اليدف من إعداد ىذه البطاتة ىو تردير كفاءة ط ب 
ةا أداء ميارات تيميم صدمات المعمومات الرتمية وترديميا، وذلك من ص ن اتباع  التعميم

"  من ص ن Performance based Assessmentااداء" أسموب الترييم المستند إلل
 أداء الط ب ةل ميارات تيميم صدمات المعمومات الرتمية وترديميا.

تدم  رر صددمات مراكدز ميدادر الدتعمملمردوةا ثوء ااىداف التعميمية والمحتوى التعميما 
الت اساسدية  اي بندًدا تحدت صمدس مجدٕ٘إعداد البطاتة ةا يورتيا المبد ية حيث تكونت من )

صددددمات لأماميدددا تويددديف ل ةعدددان المطمدددوب مدددن الطالدددب المعمدددم أدا يدددا ةدددل أثنددداء تيدددميمو 
 المعمومات الرتمية وترديميا لمحيون عمل درجة محددة.

" لتريديم مددى تمكدن "Rubricستويات كن بند من بنود المرياس وتد تم وثن توييف لم
 الطالب من تيميم صدمات المعمومات الرتمية وترديميا موثن الترييم.

  يدا البطاتة  تم التأكد من يدا البطاتة عن طريا عرثيا عمل مجموعة من
 ي، وتد أويوا بتعدين يياغةٔالمحكمين ةا مجان تكنولوجيا التعميم )أنظر ممحا 

ثاةة بعض البنود ااصرى لييبح عدد بنود البطاتة ) ي ٕٚبعض بنود البطاتة وا 
 بنًدا.

  ثبات البطاتة  تم حساب ثبات البطاتة باستصدام أسموب تعدد الم حظين )الُمريميني
عمل أداء الطالب الواحد، حيث يروم ث ثة م حظين كًن منيم مسترن عن ااصر 
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الزم ء من طاتة، لذلك استعانت الباحثة باثنين بترييم أداء الطالب من ص ن الب
، وتامت المدرسون المساعدون بالرسم المشاركون ةل تدريس تطبيرات المررر

ةا  مالباحثة بتدريبيم عمل استصدام البطاتة، ولمتعرف عمل أي يعوبات تواجيي
 استصداميا. 

  االستط عية، ثم حساب بعد ذلك تامت الباحثة وزميمييا بترييم أداء ط ب التجربة
معامن اتفاا المريمين عمل أداء كن طالب عمل حدة باستصدام معادلة كوبر 

(Cooper ،ي لحساب نسبة االتفاا )حمما أحمد الوكين ومحمد أمين المفتا
ي، وبحساب متوسط نسب االتفاا عمل الط ب الصمسة بمتت ٖٚٙ، ص ٕٜٜٔ

 ي.ٗٚ.ٓ)
  واستصدمت الباحثة معادلة ىولستلHolsti, 1968) ي لحساب معامن ثبات بطاتة

ي وىا نسبة تدن عمل ثبات البطاتة إلل ٜٔ.ٓالترييم وتد بمغ معامن ثبات البطاتة )
أسموب التردير الكما  ت الباحثةحد كبير وتعد يالحو لمتطبيا، ىذا وتد استصدم

بالدرجات ةا البطاتة، حيث وزعت الدرجات وةا ث ثة مستويات عمل سمم متدرج 
 د تم وثن توييف لكن مستوى وىل وت

 درجة واحدة.  تميمة=    متوسطة=  درجتين. درجات. ٖكبيرة= 
 درجة. ٔٛدرجات =  ٖ× بنًدا  ٕٚوبذلك تيبح الريمة الوزنية لبطاتة كاممة 

ي ٕٙوبذلك أيبحت بطاتة الم حظة ةدا يدورتيا النيا يدة يدادتة وثابتدة وتتكدون مدن )
 ي.ٛة  )أنظر ممحا الت اساسيابنًدا، تحت صمس مج
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 ( األٔصاٌ انُغثٛح نًحأس تطاقح ذقٛٛى يُرط ذظًٛى خذياخ انًؼهٕياخ انشقًٛح ٔذقذًٚٓا2ظذٔل )

يظذس  يعال انرقٛٛى و

 انرقٛٛى

ػذد  

 تُٕدْا

 انقًٛح انٕصَٛح انذسظاخ

% 

انخذيح انًشظؼٛح   .1

 انًرٕعطح

ذقشٚش 

 انخذيح

6 18 25.22 

انخذيح انًشظؼٛح   .2

 انرايح

ذقشٚش 

 انخذيح

6 18 25.22 

خذيح اػذاد   .3

 انًغرخهظاخ

ذقشٚش 

 انخذيح

5 15 5.18 

ذظًٛى خذيح   .4

 االحا ح انعاسٚح

ذقشٚش 

 انخذيح

5 15 5.18 

ذظًٛى خذيح انثس   .5

 االَرقائٙ نهًؼهٕياخ

ذقشٚش 

 انخذيح

5 15 5.18 

 100 81 27 انًعًٕع

 :االازا  يف بَْٗ الفصل املكلٌب مكَاظ  -2

الفرتدة الثانيدة شدعبة تكنولوجيدا طد ب  مدى انصدراطييدف ىذا المرياس إلل التعرف عمل 
، طريردة عن ةدل بي دة الفيدن المرمدوب، و تدأعدد ىدذا المريداس بأسدتصدام)أةراد العينةي  التعميم
مناسدبة طريردة ليكدرت لمتردديرات المتجمعدة ل سدتصدام ةدل  ةالباحث ترأ " حيثLikert "ليكرت 

البحدث الحدالل حيددث تعدد أنسدب الطددرا لتدرض الدراسدة الحاليددة ةباإلثداةة إلدل أنيددا مدن أكثددر 
ةيدل نتيجدة العتمادىدا عمدل جمددن  ،ا ةدل البحدوث التربويددة والنفسديةا، واسدتصدامً الطدرا شديوعً 

 رارنة بالطرا ااصرى، كما تتميز بسيولتيا.الترديرات تزودنا بمعمومات أترب إلل الدتة م
 تمت االستعانة ببعض الميادر عند بناء المرياس وىل  ميادر عبارات المرياس  -أ 

 .الدراسات السابرة ذات اليمة بمجان البحث 
  ةريدددركس وماككموسددكلالرريبددة مددن المجددان مثددن االنصددراطبعددض مردداييس (, 

Fredricks & McColskey,  2012.  ؛ شدديرونوف وىامددارى ورو 
Shernoff, Hamari& Rowe, 2014,. ؛ جوندوك وكدوزو(Gunuc & 

Kuzu, 2015 
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تددم وثددن صمسددة احتمدداالت ل سددتجابة عمددل كددن عبددارة مددن  تيدداس شدددة االسددتجابة   -ب 
عبددارات المريدداس تتفدداوت ةددل شدددتيا بددين المواةرددة التامددة، وعدددم المواةرددة التامددة، وتددم 

عمددل المدددى الصماسددا، وىددو المدددى الددذى تعتمددد عميددو طريرددة وثددن ىددذه االحتمدداالت 
 ليكرت، وىذه االحتماالت ىل 

بشدة       مواةا         محايد      غير مواةا     غير مواةا  مواةا                   
 بشدة

                    ٕ               ٖ              ٗ                   ٘   موجبة           
ٔ 

                     ٗ              ٖ              ٕ                   ٔ   سالبة            
٘  

، مدددى انصراطددوي ةددل المكددان الددذى يواةددا  √ ) ويطمددب مددن المسددتجيب أن يثددن ع مددة
 االنصدراطويبين الرتم الموثوع بين الروسين درجة االستجابة، حيث تدن الدرجة المرتفعدة عمدل 

ةدل حالدة العبدارات الموجبدة، والعكدس ةدل حالدة  عددم الرثدابينما تدن الدرجدة المنصفثدة عمدل 
 العبارات السالبة.

ا تم يدياغة مجموعدة مدن العبدارات تمثدن سدموكا لفظًيد يياغة عبارات المرياس  -ج 
ا يحددداكل السدددموك الفعمدددل لمفدددرد عندددد مواجيتدددو لدددبعض المواتدددف المرتبطدددة بموثدددوع إجرا ًيددد

 وناتوومك االنصراط
 ي عبدددارة ٚٔي عبدددارة منيدددا، )ٖ٘وتدددد بمدددغ عددددد العبدددارات ةدددل اليدددورة المبد يدددة لممريددداس )

 ي عبارة سالبة.ٛٔموجبة، و )
تحديددد محدداور المريدداس ومفرداتددو ةل ثددوء مراجعددة الدراسددات السددابرة تددم تحديددد محدداور 

 التالل  عمل النحو االنصراطمرياس 
 المحور ااون  اانصراط المعرةا 
  السموكل.المحور الثانل  اانصراط 
 الوجدانلمحور الثالث  اانصراط ال. 

وتددد ارتددبط بكددن محددور مددن محدداور المريدداس عدددد معددين مددن العبددارات التددل تتطمددب       
 استجابة معينة من أةراد العينة.
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 تكنولوجيدا التعمديم المحكمدين ةدل مجدالا  تم عرض المرياس عمل مجموعدة يدا المرياس -د 
إعدادة  وذلدك لمحكدم عمدل عبدارات المريداس مدن حيدث ئالتعميما ) أنظرممحا  سوعمم النف

انتماء كدن عبدارة لممحدور الصداص بيدا ، ايياغة وتعدين بعض العبارات لتيبح أكثر وثوحً 
 إثاةة أو حذف أي عبارة أصرى يرون حذةيا أو إثاةتيا.، رياسمداصن ال

 من تبدن المحكمدين،يٓ/ٓ ٓٛ)سبة اتفااونتيجة لذلك تم حذف العبارات التل لم تين إلل ن
ا ًً ًً ًً  .وىل أربن عبارات وبذلك أيبح المرياس يادًا

لحسداب درجدة المفحدوص عمدل كدن عبدارة تدم إعطداء  تيحيح عبارات المرياس  -ه 
وعندد  ٘-ٔأوزان لكن بدين من بدا ن االستجابة الصمس ةل يورة درجات متتالية تبدأ مدن 

وتردن  ٖبحيث تكون درجدة البددين المحايدد =  ٘،ٗ،ٖ،ٕالتيحيح تمنح أى من الدرجات ا،
اإليجدابا وعندد التعامدن مدن العبدارات السدالبة يدتم عكدس  لمدراىالسدمبل وتدزداد  لمراىالدرجة 

كمدا سدبا االشدارة اليدة ةدل  االنصدراطالتردير حتل يمكن الحيون عمل درجة كمية تعبر عن 
 .تياس شدة االستجابة

لمعرةة الصيا ص اإلحيا ية لمرياس االنصدراط   النصراطاالدراسة االستط عية لمرياس  -ح 
الفرتددة الثانيددة شددعبة ي مددن طدد ب ٙتددم تطبيرددو ةددل يددورتو ااوليددة عمددل عينددة مكونددة مددن )

وذلدك بيددف الحيدون عمدل  -من غير الطد ب عيندة البحدث  –تكنولوجيا التعميم والنعمومات 
 البيانات التالية 

  الطد ب ةدل بي دة الفيدن  انحدراطتم حساب معامن الثبدات لمريداس  ثبات المرياس
)ةدؤاد أبدو حطدب، Coefficient Alphaباستصدام معامن ألفدا لكرونبداك المرموب 

 .ي. ٜٔٔ، ص ٜٜٚٔسيد أحمد عثمان، أمان يادا،
ومددن ص لددو يددتم التعامددن مددن مجمددوع تبدداين درجددات المريدداس ككددن، وتددد بمددغ معامددن ثبددات 

ممددا يددددن عمددل أن المريدداس يتيدددف بدرجددة مربولددة مدددن الثبددات تمكددن مدددن  ي.ٛٚالمريدداس) 
 استصدامو لجمن البيانات ةل البحث الحالل.

تم حساب الدزمن الد زم ل سدتجابة عمدل عبدارات المريداس عدن طريدا إيجداد متوسدط الدزمن 
المريدداس ) ةددؤاد البيددل  عبدداراتعمددل  ثددبط المريدداسالمسددتترا ةددل اسددتجابات طدد ب عينددة 

، دتيردة ٕٓل سدتجابة عمدل المريداس =  وتد وجد أن الزمن ال زم ي،ٚٙٗ، صٜٜٚٔ ،السيد
 وىذا وتد أجمن الط ب عمل وثوح عبارات المرياس وعدم وجود غموض بيا.



 .التعلم لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم تصميم خدمات المعلومات الرقمية وتقديمها واالنخراط فى بيئة

- ٖٓ٘ - 

 اليورة النيا ية لممرياس   -س 
ي ٖٔيتكدون مدن ) المريداس ةدل يدورتو النيا يدة بعد حساب يددا وثبدات المريداس أيدبح

وعمدل ذلدك ةدإن الدرجددة  يٜيعبدارة سددمبية) أنظرممحدا ٙٔبدارة ايجابيدة و )ي ع٘ٔمنيدا)عبدارة ،
درجة، وىل تعد أعمل درجة، أما أدنل درجة لممريداس =  ٘٘ٔ=  ٘×  ٖٔالكمية لممرياس = 

، والجددون التدالل يوثدح توزيدن عبدارات درجدة ٖٜ= ٖ  × ٖٔأما الدرجة المحايددة ةيدل  ٖٖ
          المرياس عمل محاوره .               

 ( ذٕصٚغ ػثاساخ انًقٛاط ػهٗ انًحأس 3ظذٔل )                                             

 أسقاو انؼثاساخ يحأس انًقٛاط و
ػذد 

 انؼثاساخ

 13 13-1 األَخشا  انًؼشفٙ 1
 9 22-14 األَخشا  انغهٕكٗ 2
 9 31-23 األَخشا  انٕظذاَٗ 3

 31 انًعًـــــٕع

 

 التذزبْ االصتطالعَْ للبشح :رابعًا : 

تواميدا سدتة طد ب ةردط نظدرًا لرمدة عددد بإجراء تجربة استط عية عمل عيندة  ةالباحث تتام
تبدن بدايدة الدراسدية باسدبوعين واالسدبوع االون مدن  بشدكن مكثدف وذلدك  الط ب بالفرتة الثانية
ي،  وذلددك ٕٛٔٓ/ٜ/ٕٙحتددل الث ثدداء  ٕٛٔٓ/ٜ/ٕ االحددد )بدايددة مددن  بدايددة العددام الدراسددا

ةا أثناء التجربة ااساسية لمبحث وترددير مددى  ةلمتعرف عمل اليعوبات التا تد تواجو الباحث
 .وبطاتة ترييم المنتث، ومرياس االنصراط ةل بي ة الفين المرموب ثبات االصتبار التحييمل

 وبطاتدددة تريددديم المندددتث وتدددد كشدددفت التجربدددة االسدددتط عية عدددن ثبدددات االصتبدددار التحيددديمل
جازتيدداي كمددا  ومريدداس االنصددراط ةىبي ددة الفيددن المرمددوب )تددم عرثددو ةددا بندداء أداوات الريدداس وا 

بنظددام ادارة كمددا كشددفت التجربددة عددن بعددض المشددك ت نظددام ادارة الددتعمم كشددفت عددن يدد حية 
 كما يما. لبرنامث الفين المرموبتم اي حيا، كذلك تم حساب الفاعمية الداصمية  التعمم

 ي التعمم المرموبالداصمية لمبرنامث)حساب الفاعمية 
لريدداس ةاعميددة البرنددامث ةددا تنميددة ميددارات تيددميم صدددمات المعمومددات الرتميددة وترددديميا 

، وةييدا يجدب أن تيدن ةلحسداب نسدبة الكسدب المعدلد Blakeمعادلدة بميدك  ةالباحثد تاستصدم
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ي ةأكثر كمؤشر لفاعمية البرنامث كما حددىا بد ك )محمدد ٕ.ٔإلل ) ةتيمة نسبة الكسب المعدل
 ي.ٜٜٔٔأمين المفتل، 
لمبرندددامث مدددن صددد ن درجدددات طددد ب  ةبحسددداب نسدددبة الكسدددب المعدلددد ةالباحثددد توتدددد تامددد

ي متوسددط درجددات ىددؤالء الطدد ب ةددل االصتبددارين ٘المجموعددة االسددتط عية، ويوثددح جدددون )
ي، وبنداًء عميدو يعدد ٚٚ.ٔلمبرندامث والتدل بمتدت ) ةكسدب المعدلدالربمل والبعدى، وتيمة نسدبة ال

تنمية التحيين المعرةل لدى طد ب شدعبة تكنولوجيدا التعمديم لددروس الفين المرموب ةعااًل ةل 
ويدالحًا اغدراض البحدث العممدا مدن حيدث اسدتصدامو ةدا  مردرر صددمات مراكدز ميدادر الدتعمم

 مواتف التعمم.
 حَغثح انكغة انًؼذنٔقثهٛح ٔانثؼذٚح ( يرٕعط انذسظاخ ان4ظذٔل )

 خذياخ يشاكض يظادس انرؼهى الخرثاس انرحظٛم انًؼشفٗ  نًقشس

ػذد 

 انطالب

يرٕعط دسظاخ االخرثاس 

 انقثهٗ )ط(

يرٕعط دسظاخ االخرثاس 

 انثؼذٖ )ص(

 حَغثح انكغة انًؼذن

 انًحغٕتح

6 5.00 58.00 1.77 

 

 التذزبْ األصاصَْ للبشح :خامًضا: 

 المجموعات التجريبية لمبحث -ٔ
 (الفرتددة الثانيددة ي طالًبددا وطالبددة مددن طدد ب ٖٖتكونددت عينددة البحددث االساسددية مددن

بصد ف طد ب العينددة  - الفرتدة الثانيددة ىددم جميدن طد ب شدعبة تكنولوجيدا التعمديم
 ي.  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓةل العام الدراسا ) -االستط عية

 بيددة الددث ث وةرددا لمتيددميم تددم ترسدديم الطدد ب بالتسدداوى عمددل المجموعددات التجري
 التجريبا لمبحث .

   التحيين  المعرةلالتطبيا الربما الصتبار  -ٕ
بيدف تياس مدى تعرف الط ب عما محتدوى المدادة العمميدة المردمدة ليدم مدن صد ن 
مرددرر صدددمات مراكددز ميددادر الددتعمم كددذلك لمتاكددد مددن تكدداةؤ المجموعددات التجريبيددة الددث ث ةددل 

 صدمات مراكز ميادر التعمم. التحيين الدراسا لمررر
ي ولددم تطبددا بطاتددة تريدديم منددتث تيددميم صدددمات ٜٕٔٓ/ٜ/ٖٕ) ااحدددوذلددك ةددل يددوم 

تبميددًا ان تيددميم صدددمات المعمومددات الرتميددة  ومريدداس االنحددراط المعمومددات الرتميددة وترددديميا
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الطد ب درس لممرة ااولل لمط ب مجموعات البحث كما أشرنا من تبن، وال يستطين توترديميا 
 اعداد منتث لو.
كوندو مريداس يدرتبط بمددى انصدراط الطد ب ةددل  تبميداً  مريداس االنصدراططبدا يلدم كدذلك 

 بي ة الفين المرموب وةًرا لممعالجات التل يردميا البحث
وذلك بيدف التعرف عمل مددى تكداةؤ ىدذه  تم تحمين نتا ث االصتبار التحييمل الربمل،

ااساسدية لمبحدث، باإلثداةة إلدل داللدة الفدروا بدين المجموعدات المجموعات ةيما تبن التجربة 
 ةيما يتعما بدرجات االصتبار الربما، وذلك لتحديد أسموب التحمين اإلحيا ا المناسب.

، وذلددك ليددتر حجددم  Kruskal Wallisاصتبددار كروسددكان والدديس وتددد تددم اسددتصدام 
والددديس اصتبدددار البدددارامتري عيندددة البحدددث، وعددددم تحردددا شدددرط االعتداليدددة، واصتبدددار كروسدددكان 

ي ٘يستصدم كبدين الصتبار تحمين التباين ةا حالة يدتر حجدم عيندة البحدث ، ويوثدح جددون )
لمتأكدد ل صتبدار التحيديمل. نتا ث اصتبار كروسكان واليس لمرارنة متوسط رتب التطبيا الربما 

 .من تكاةؤ المجموعات
 يرٕعط سذة انرطثٛق انقثهٙ( َرائط اخرثاس كشٔعكال ٔانٛظ نًقاسَح 5ظذٔل )

 نًعًٕػاخ انثحس انصالز نالخرثاس انرحظٛهٙ

انًرغ

 ٚش انراتغ

انًعًٕػ

 ج

ػذ

د 

 انؼُٛح

 يرٕعط

 انشذة

دسظا

خ 

 انحشٚح

 2كا

قًٛح 

انذالنح 

 ٔيغرْٕا

انرح

طٛم 

 انذساعٙ

انرحذٚاخ 

 انشخظٛح

1

1 

12.41 

2 

 

3.82

1 

0.14

8 

غٛش 

دانح ػُذ 

≥يغرٕٖ

0.05 

 

انًقاسَاخ 

 19.43 انًحذٔدج

انًقاسَاخ 

 انكايهح
19.36 

 ٘ٓ.ٓ ≥ي عددم وجدود ةدروا ذات داللدة إحيدا ية عندد مسدتوى ٗيتثح من جدون )
لمجموعدات البحدث الدث ث،  الدراسداتحيين البين متوسط رتب درجات التطبيا الربما الصتبار 

 ٘ٓ.ٓ≥، وىددا أتدن مدن الريمددة الجدوليدة عنددد مسدتوى داللددة  ٕٔٛ.ٖ= ٕةردد كاندت تيمددة كدا
 ٘ٓ.ٓ ≥، مما يدن عمدل عددم وجدود ةدروا ذات داللدة إحيدا ية عندد مسدتوى ٕودرجة حرية 

، ممددا يشددير إلددل تكدداةؤ الدراسدداتحيددين ةددل البددين متوسددط رتددب درجددات المجموعددات الددث ث 
 وعات الث ث تبن بدء التجربة.المجم
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 االسترتيجية التعميمية)التعمم المرموبي عمل المجموعات التجريبية  تطبيا  -ٖ
مدن الدراسدة  الثدانلسدبوع اا اةد الدث ث التجريبيدةات تم عرد لراء من ط ب المجموع

تنفيددذ وكيفيدة  نظدام ادارة الدتعمم،ح أىدداف البرندامث وكيفيدة تنفيدذىا وكيفيددة التعامدن مدن يلتوثد
التجريبيدة مدن ات حيدث تتعامدن المجموعد اانشطة وتمردل النتدا ث عدن طريدا محفدزات االعداب،

المردداءات الجماعيدة مددن صدد ن المحاثددرة و  نظددام إدارة الددتعمم،مددن صد ن   بي دة الفيددن المرمددوب
، أما ةيما يتعما بطبيعدة سدير الددروس لممجموعدات التجريبيدة ةردد سدبا توثديحو ةدا النظرية
 تالتزمددد ي كمددداٙلصددداص بتحديدددد االسدددتراتيجية التعميميدددة وأنمددداط الدددتعمم )أنظدددر ممحدددا الجدددزء ا
 المرد عمل استفسارات الط ب ومتابعة تردميم ةد يومياً نظام ادارة التعمم بالدصون عمل الباحثة 
 وتوجيييم. اانشطة

االثنددين يددوم  أصددر لردداء اةددالمجموعددات التجريبيددةي مددن طدد ب ) تددم تكميددف كددن طالددب
 ي بتيميم صمس صدمات ىل   ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٕ)

 عن موثوع التعميم االلكترونل تيميم صدمة المرجعية رتمية متوسطة وترديميا. 
  التعميم االلكترونل.عن موثوع  وترديميا تامةتيميم صدمة مرجعية رتمية 
  لث ث ميادر تعمم ةل مجان تكنولوجيا التعميمتيميم صدمة اعداد المستصميات. 
  االحاطة الجارية وترديميا لرسم تكنولوجيا التعميم.صدمة تيميم 
 لباحث ةل مجان التعمم النران. تيميم صدمة البث االنترا ا لممعمومات وترديميا 

ااحدددددد  وتدددددد تدددددم االتفددددداا عمدددددل الموعدددددد النيدددددا ا لتسدددددميم ىدددددذه اانشدددددطة  يدددددوم
 ي ويروم الطالب بتسميم ترارير الصدمات الصمس المطموبة .ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٙٔ)

بتيدحيح وريدد   ةالباحثد تاالنتياء مدن تطبيدا التجربدة ااساسدية لمبحدث، تامد وبعد
وبطاتة ترييم المندتث ومريداس االنصدراط ةدل بي دة الفيدن درجات كن من االصتبار التحييمل 

 .ا إحيا ًيامتمييًدا لمتعامن معي المرموب
 املعاجلْ اإلسصاَْٖ:صادًصا: 

ةيمددا مرارنددة الث ثددة ةددل التطبيددا الربمددل، ولملمتأكددد مددن تكدداةؤ المجموعددات التجريبيددة 
و بطاتدة تريديم  المعرةدلةيما يتعما بدرجات التطبيدا البعددى ةدل كدن مدن   التحيدين  يابين

ي ، ومريداس االنصدراط ةدل بي دة الفيدن تيميم صددمات المعمومدات الرتميدة وتردديمياالمنتث)
أسدموب  -ي Kruskal Wallis Testالمرموب، و تم استصدام اصتبدار "كروسدكان والديس" )
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لحسداب داللدة الفدروا بدين  -البرامتري كما اشرنا من تبن ةل التجربدة االسدتط عية لمبحدث
ي  Mann-Whitneyمتوسطات الرتب لمجموعات، كذلك تم اسدتصدام أسدموب مدان ويتندا )

مددن صدد ن المرارنددات الثنا يددة بددين كددن  -ةددل حالددة وجددود ةددروا  –لمعرةددة اتجدداه الفددروا 
، وتددد اسددتصدمت الباحثددة حددزم البددرامث المعروةددة باسددم الحددزم اإلحيددا ية لمعمددوم مجمددوعتين
 ي ةل اجراء العمميات االحيا ية السابرة(SPSS-18االجتماعية 

وأيًثددا تددم حسدداب مردددار حجددم االثددر لممتتيددر المسددرن عمددل المتتيددر التددابن باسددتصدام 
، ص ص ٜٕٓٓاب، عمددا مدداىر صطدد) الصايددة بأسددموب كروسددكان والدديس وىددل  المعادلددة
  يٜٚٙ-ٛٚٙ

2  = 
 ٕكا
 ٔ –ن 

 ،ويتندل-عندد اسدتصدام اصتبدار مدان ةدل المرارندات الثنا يدةحساب حجم تدأثير كذلك تم 
    التاليةباستصدام المعادلة 

 ر =
 Z 

 
 

 يPallant, 2011, p. 230) ن    
 حيث أن  

 التا يوةرىا التحمين اإلحيا ا لمبيانات. ٕي تيمة كإ)كا 
 .ني العدد الكما اةراد عينة البحث( 
 (Zي النسبة الحرجة. 

 ااثدر،ي ث ثة مستويات لحجدم ٜٛٛٔ) Cohenلمحكم عما ىذه الريمة حدد كوىين و 
الدذي تكشدف عندو نتدا ث إحددي الدراسدات،  ااثرتاعدة لمحكم عما تيمة حجم ة مباحثلتوةر 

الدذي تيدن  ااثدرأعتبر كوىين حجدم  وتد كبيرًاوتد يكون ىذا الحجم يتيرًا،أو متوسًطا، أو 
عمدددا = تدددأثير تدددوى   ) ٗٔ.ٓ= تدددأثير متوسدددط،  ٙٓ.ٓ= تدددأثير ثدددعيف،  ٔٓ.ٓتيمتدددو 

   يPallant, 2011, p. 254 ;ٜٚٙ-ٛٚٙ، ص ص ٜٕٓٓماىر صطاب، 
 ىتاٖر البشح ًتفضريها ًالتٌصَات:

 تم عرض نتا ث البحث وتفسيرىا من ص ن االجابة عمل أس مة البحث كما يمل  
 أوال  إجابة السؤان ااون 
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مدا الميدارات ااساسدية لصددمات المعمومدات الرتميدة لمراكدز   يدنص السدؤان ااون عمدل
 ؟ ميادر التعمم التل من الواجب تنميتيا لدى ط ب كمية التربية
الميددارات ااساسددية لصدددمات وتددد تمددت اإلجابددة عددن ىددذا السددؤان بالتويددن إلددل تا مددة 

ميدددام  ي٘ةدددل يدددورتيا النيا يدددة تتكدددون مدددن )المعمومدددات الرتميدددة لمراكدددز ميدددادر الدددتعمم 
 ميارة ةرعية. ي٘٘)ميارة أساسية تندرج تحتيا  يٚٔ)أساسية تندرج تحتيا 

  الثانل  إجابة السؤان ثانًيا
مددا المعددايير االساسددية لتيددميم أنددواع محفددزات االلعدداب   الثددانل عمددليددنص السددؤان 

   )التحديات الشصيية / المرارنات المحدودة /المرارنات الكاممةي ؟
وتد تمت اإلجابة عن ىدذا السدؤان بالتويدن إلدل تا مدة المعدايير ةدا يدورتيا النيا يدة 

 ي مؤشرًا.ٚٚ، و)ةر يس معاييري ٓٔ)تتكون من 
  الثالثلسؤان   إجابة اثالثًا

مدا نمدوذج التيدميم التعميمدا المناسدب لبنداء بي دة الفيدن   عمدل الثالدثينص السؤان 
المرمددوب الرا مددة عمددل محفددزات االعدداب الم  مددة لتنميددة التحيددين وميددارات ترددديم صدددمات 

 ؟المعمومات الرتمية واالنصراط ةل بي ة التعمم لدى ط ب شعبة تكنولوجيا التعميم 
 ةبوثن نموذج لمتيدميم التعميمدا مدن جاندب الباحثدابة عن ىذا السؤان وتد تمت اإلج

 .بي ة الفين المرموبوتطبيا جمين صطواتو ةا المحور الصاص ببناء 
 الرابن.إجابة السؤان  رابًعا 

 تم اإلجابة عن السؤان الرابن لمبحث  من ص ن استعراض المحاور التالية.
لمردددرر صددددمات مراكدددز ميدددادر الدددتعمم عدددرض النتدددا ث الصايدددة بالتحيدددين المعرةدددل 

 وتفسيرىا 
 المعرةل.لمتحيين االحياء الويفا 

متحيدين المعرةدل لمردرر صددمات مراكددز تدم تحميدن نتدا ث المجموعدات الدث ث بالنسدبة ل
، وذلددددك بالنسدددبة لممتوسددددطات واالنحراةددددات المعياريددددة، وطبًرددددا ميدددادر الددددتعمم وتفسدددديرىا 

 ي يوثحان نتا ث ىذا التحمين.ٚي  وشكن)ٙون)لممتتيرالمسترن لمبحث الحالا، وجد
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 (6ظذٔل)

 انًؼشفٗانرحظٛم نهثحس فٙ  انصالزنهًعًٕػاخ انرعشٚثٛح  انًرٕعطاخ ٔاالَحشافاخ انًؼٛاسٚح

 انًعًٕع انكهٙ انصانصح انصاَٛح األٔنٗ نًعًٕػح

 54.73 51.55 56.45 56.18 انًرٕعط

االَحشاف 

 انًؼٛاس٘
2.027 2.876 3.882 3.9 

 

 
 لمجموعات التجريبية الث ث لمبحث اط ب  التحيين لدى متوسطات درجات ي ٚشكن) 

الددث ث بالنسددبة نتددا ث اإلحيدداء الويددفل لممجموعددات ي ٚوشددكن)ي ٙيوثددح جدددون )
بدين  طفيدفىنداك ةدرا أن لمررر صدمات مراكدز ميدادر الدتعمم، وي حدظ  لمتحيين الدراسا
حيددث بمددغ متوسددط  المرارنددات المحدددودةو  الشصيدديةالتحددديات مجمددوعتل  متوسددطا درجددات

ات طددد ب بمدددغ متوسدددط درجدددي، و ٛٔ.ٙ٘)التحدددديات الشصيدددية ات طددد ب مجموعدددة درجددد
بينمددا ظيددر اصددت ف واثددح ةددل متوسددط درجددات  ي ٘ٗ.ٙ٘مجموعددة المرارنددات المحدددودة )

ي وذلدددك مرارندددة ٘٘.ٔ٘طددد ب مجموعدددة المرارندددات الكاممدددة حيدددث بمدددغ متوسدددط درجاتيدددا)
 ليالحيما. التحديات الشصيية و المرارنات المحدودةعتل بمجمو 

لمردرر صددمات مراكدز  المعرةدلالصايدة بالتحيدين عرض النتا ث االستداللية  - أ
 وتفسيرىا  ميادر التعمم
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 : الفزض األًل 

 ينص عمل أنو  " 
 المجموعدات طد ب رتدب متوسدطات بدين ٘ٓ.ٓ ≥يوجد ةدروا دالدة إحيدا يًا عندد مسدتوى 

 يرجددنالفيددن المرمددوب  بي ددة صدد ن مددن الدراسددة عنددد التحيددين المعرةددل اصتبددار ةددا التجريبيددة
 المرارندات/ المحددودة المرارندات/  الشصيدية التحدديات) االلعداب محفدزات لندوع ااساسدا ل ثر

 .يالكاممة
ي نتدددا ث اصتبدددار كروسدددكان والددديس لمرارندددة متوسدددط رتدددب درجدددات ٚويوثدددح جددددون )

 .التحييمل لمجموعات البحث الث ثل صتبار التطبيا البعدى 
انرطثٛق انثؼذٖ (: َرائط اخرثاس كشٔعكال ٔانٛظ نًقاسَح يرٕعط سذة دسظاخ 7ظذٔل )

 نًعًٕػاخ انثحس انصالز انًؼشفٗ رحظٛمانالخرثاس 

 انًعًٕػح
ػذد 

 انؼُٛح

 يرٕعط

 انشذة

دسظاخ 

 انحشٚح
كا

2
 

قًٛح 

انذالنح 

 ٔيغرْٕا

قًٛح حعى 

االشش 

 ٔدالنرّ

 انرحذٚاخ

 انشخظٛح

11 

20.36 

2 

 
10.727 

0.005 

دانح ػُذ  

≥يغرٕٖ

0.05 

 

ٓ.ٖٗ 

انًقاسَاخ 

 21.36 انًحذٔدج

 قٕٖ

انًقاسَاخ 

 انكايهح
9.27 

 

 بددين ٘ٓ.ٓ ≥ي وجددود ةددروا ذات داللددة إحيددا ية عنددد مسددتوىٚيتثددح مددن جدددون )
 بددين الددتعمملمرددرر صدددمات مراكددز ميددادر  التحيددين المعرةددل الصتبددار درجددات رتددب متوسددط

 عنددد الجدوليددة الريمددة مددن أكبددر وىددا ٕٚٚ.ٓٔ=ٕكددا تيمددة كانددت ةرددد البحددث، مجموعددات
 .٘ٓ.ٓ داللة ومستوى ،ٕ حرية درجة

ي و تددن ىدذه النتيجدة عمدا وجدود حجدم أثدر تدوى  ٖٗ.ٓكذلك بمتت تيمة حجم ااثدر)
صدددمات مراكددز المعرةددل لمرددرر  لممتتيددر المسددترن لمبحددث ةيمددا يتعمددا بتدداثيره ةددا التحيددين

ميادر التعمم ما يدن عما توة تأثير المعالجة اي أن ندوع لندوع محفدزات االلعداب المسدتصدم 
 ذو تأثير ةعان ةا التحيين الدراسا.

 ≥، أي أنو  " يوجد ةدروا دالدة إحيدا يًا عندد مسدتوى ااونوبالتالا تم تبون الفرض 
بدار التحيدين المعرةدل عندد بين متوسطات رتب ط ب المجموعات التجريبية ةا اصت ٘ٓ.ٓ

 ن بي دددة الفيدددن المرمدددوب يرجدددن ل ثدددر ااساسدددا لندددوع محفدددزات االلعددداب صدددالدراسدددة مدددن 
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تمدددك  اتجددداهولتحديدددد  )التحدددديات الشصيدددية / المرارندددات المحددددودة /المرارندددات الكاممدددةي..
-Mann"مجموعدة مدن المرارندات الثنا يدة باسدتصدام اصتبدار مدان ويتندا  إجدراءالفروا تم 
Whitney" ( ي المرارندددات البعديدددة بدددين مجموعدددات البحدددث الدددث ث ةدددا ٛويوثدددح جددددون

 .درجات االصتبار التحييمل
  سذةانًقاسَاخ  انصُائٛح انثؼذٚح تٍٛ يرٕعطاخ  (8ظذٔل )

 فٗ اخرثاس انرحظٛم انًؼشفٗ يعًٕػاخ انثحس انصالشح  الب

 Z قًٛح (Jانًُط ) (Iانًُط ) انًٓاسج

يغرٕٖ 

 انذالنح

يغرٕٖ 

 انذالنـح

≥ ػُذ

(0.05) 

حعى 

 األشش

 قًٛرّ

 يٓاسج

انرشكٛض 

 ٔانرحهٛم

 

انرحذٚاخ 

 انشخظٛح

انًقاسَاخ 

 انًحذٔدج
 غٛش دال 0.847 0.199

- - 

انًقاسَاخ 

 انكايهح
 دال 0.007 2.640

 كثٛش 0.46

انًقاسَاخ 

 انًحذٔدج

انًقاسَاخ 

 انكايهح
 دال 0.002 2.895

 كثٛش 0.51

د ةددروا ذات و وجددمددن متوسددطات الفددروا، ومسددتويات الداللددة ي ٛيتثددح مددن جدددون )
ي والمجموعددددددة التحددددددديات الشصيدددددديةبددددددين كدددددد  المجموعددددددة ااولل)داللددددددة إحيددددددا ية 

ةددا اصتبددار  يالمرارنات الكاممددةي، ةددل مرابددن المجموعددة الثالثددة)المرارنات المحدددودةالثانيددة)
 المعرةل . التحيين

 ٘ٓ.ٓ≥إحيا ية عندد مسدتوى  داللةةرا ذو ي عدم وجود ٛمن جدون ) كذلك يتثح
ةدا ي، المرارنات المحددودةي والمجموعة الثانيدة)التحديات الشصييةالمجموعتين ااولل)بين 

 .  االصتبار التحييمل
بين  ٘ٓ.ٓ ≥ةروا دالة إحيا يًا عند مستوى  يوجدااون، وبالتالا يتم تبون الفرض 

متوسطات رتب ط ب المجموعات التجريبية ةا اصتبار التحيين المعرةل عند الدراسة من 
 ن بي ة الفين المرموب يرجن ل ثر ااساسا لنوع محفزات االلعاب )التحديات الشصيية / ص

 المرارنات المحدودة /المرارنات الكاممةي
ي التحدددديات الشصيددديةلمنتدددا ث وذلدددك ليدددالح المجموعدددة ااولل)كدددذلك ظيدددر توجيدددو 

 يالمرارنات الكاممةي، ةل مرابن المجموعة الثالثة)المرارنات المحدودةوالمجموعة الثانية)
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اسددتصدام معادلددة حجددم ااثددر  الصايددة بأسددموب ب، كددذلك تددم حسدداب مردددار حجددم االثددر
 ,Pallantالجددة اإلحيددا ية )المعبددالمحور الصدداص بويتنددل السددابا االشددارة ليددا -مددان

2011, p.230  ي 
 تفضري ىتَذْ الفزض األًل:

تشدددير ىدددذه النتيجدددة التدددا تويدددن إلييدددا البحدددث إلدددل أن الطددد ب الدددذين تمردددوا نتدددا جيم 
الطددد ب الدددذين تمردددوا ، كدددذلك محفدددزات االعددداب الرا مدددة  عمدددل التحدددديات الشصيددديةباسدددتصدام 

، كدانوا أكثدر عمدل المرارندات االجتماعيدة المحددودة نتا جيم باسدتصدام محفدزات االعداب الرا مدة
تمردوا إيجابية ةا تحييميم الدراسا لمررر صدمات مراكز ميادر التعمم  مرارنة بالط ب الدذين 

الكاممددة، وعمددل ذلددك نتددا جيم باسددتصدام محفددزات االعدداب الرا مددة  عمددل المرارنددات االجتماعيددة 
محفدزات لتعمم المدمجة واإللكترونية الرا مدة عمدل يجب مراعاة ىذه النتيجة عند تيميم بي ات ا

 ، صاية إذا ما دعمت نتا ث الدراسات والبحوث المستربمية ىذه النتيجة.االعاب
  ااتيةىذه النتيجة إلل ااسباب  ةرجن الباحثتو 
كددن مدن محفددزات االعدداب تمرددوا نتددا جيم باسدتصدام  الطدد ب الدذينأن تفدوا  ةرى الباحثددتد

محفددزات االعدداب الرا مددة  عمددل المرارنددات االجتماعيددة و الرا مددة  عمددل التحددديات الشصيددية 
المحددددودة مرابدددن محفدددزات االعددداب الرا مدددة  عمدددل المرارندددات االجتماعيدددة الكاممدددة ةدددل تنميدددة 

زيدددادة  ةدددلمحفدددزات االعددداب يددددن بيدددفة عامدددة عمدددل التددداثير الفعدددان ل التحيدددين الدراسدددا
، تحسدددين التدددذكر واالحتفددداظو تعزيز أداء الدددتعمم واإلنجددداز ااكددداديما ،و تحفيدددزالط ب لممشددداركة

السدماح ، و تحفيدز التتييدرات السدموكية، و عمل تردم الط ب ونشاطيم تعذية راجعة ةوريةترديم و 
، تحريدددا أىدددداف الدددتعمم ةدددا النيايدددةمدددن لطددد ب ايمكدددن ، بمدددا لمطددد ب بدددالتحرا مدددن ترددددميم

 و ، التحددديات الشصيددية، أمددا تفددوا نددوعل المحفددزات ل جعددن الددتعمم أكثددر متعددةباإلثدداةة إلدد
عمل وجو التحديد تدد يرجدن الدل المميدزات التدل يتمتدن بيدا كد   المرارنات االجتماعية المحدودة

النددوعين مددن ناحيددة وتمددة اثارىمددا السددمبية عمددل المتعممددين مددن ناحيددة اصددرى حيددث سدداىم كدد  
عطدداء المعممددين بشددكن أةثددن عممددينتةن الذاتيددة لمددتعمم لدددى الماكتشدداف الدددوا النددوعين ةددل ، وا 

تمكدن الطد ب مدن تحريدا ذواتيدم الكاممدة  ممدا ادى الدلأدوات أةثن لتوجيو ومكاةأة الطد ب، 
 .من ص ن التحفيز المستمر لمويون الل نواتث التعمم
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ذات سدداىمت ةددل تكددوين يدد ت  محفددزات االعدداب الرا مددة  عمددل التحددديات الشصيدديةة
متزى بين اىتمامات المتعممين والسموك المرغوب، ممدا اتداح الفريدة ليردوم المدتعمم بددمث ىدذا 
السدموك ةدل احساسدو بالدذات بطريردة إيجابيدة . حيدث أن اليددف ااساسدا مدن المحفددزات ذات 

 ,Nicholsonالمتددزى او التددل تددوةر تحددديات شصيددية لممتعممددين، كمددا يشددير نيكولسددون 
لمتعممددين عمددل إيجدداد روابددط ذات معنددل مددن اانشددطة الجددادة ) التيددر يىددو مسدداعدة ا(2012

، واسددتصدام المكاةددآت عندددما تكددون  "meaningful gamification" لعبددةي ااساسددية
 theory of situational ثددرورية. وىددذا ماتشددير اليددو نظريددة اليددمة الموتفيددة 

relevance" ىو ذو معندل بإنشداء أىدداةيم  "من أنو يجب اتاحة الفرية لممتعممين إليجاد ما
 ومكاةآتيم الذاتية داصن بي ة محفزات االلعاب .

دةددن الحدداةز  تعمددن عمددلالمرارنددات االجتماعيددة  محفددزات االعدداب الرا مددة عمددلكددذلك ةددان 
 الن ينداك احتماليدو ة لدذلكمن ص ن تردديم تحفيدز صدارجا ومكاةدأت إلكمدان اانشدطة،  تووزياد

ثؤثر ىذه المكاةآت بالسمب عمل تحفيز المتعممين من ص ن وجود داةن جدوىري حريردا بالفعدن 
كددذلك ةددان ، صايددة الطدد ب المتفددوتينلدددي المددتعمم وبالتددالا ترمددن مددن الددتعمم واإلنجدداز لدددييم، 

 تعمدم غيدر بي دة ي تدد يصمداChou, 2015, p.124,التناةس ةل حد ذاتو وكمدا يشدير شدو )
التركيددز عمددا  مددن بدددالً . حددون الفددوز ةرددط الذاتيددة كامددن اىتمامدداتيم اةددرادا يثددن حيددث يددحية

الفددوز. ةددا ىددذه الحالددو ةددإن التركيددز ةددل المناةسددة عمددل محفددزات  أجددن مددن الددتعمم أو العمددن
الرا مددة  االعدداب ميكانيكددا ةددرض مددن صدد ن. تيددميم بي ددة الددتعمم ثددعف إلددل االعدداب تددد يددؤدي

 يدحيح بشدكن الحمدون وتيدميم الموتدف التعميمدا، ةيدم مدن بددالً  ،المرارنات االجتماعية عما 
كمدا يشدير  ومن أجدن الترميدن مدن اآلثدار السدمبية المحتممدةم ءمة،  ااكثر اآلليات إلل استناًدا

 Andrade& Mizoguchi& Isotani, 2016, p.4)انددرادى، وميدزو جوشدا، وانسدوتانل
 الرا مة عمل التحديات الشصيية.وىنا يمكن االعتماد بشكن أساسا عمل المحفزات ي 

 لعدددداب تا مددددة  عمددددل التحددددديات لمحفددددزات لددددذلك يبدددددو ان تددددوةير بي ددددة تعمددددم تتثددددمن 
، اتدداح الفريددة لممتعممددين ل ىتمددام بموثددوع الددتعمم ةددل حددد ذاتددو، الن التحفيددز ىنددا الشصيددية

اندت ارتبط بتحدى شصيل لكن متعمم لمويون الدل اليددف المطمدوب بداكبر تددر مدن النجداح ةك
دا ما تذكرة الطالب بنتا جو السابرة وانجازاتو ودا ما تثن أمامة ىدةا عميو ان يجتيدد لتحريردة 
 دون المرارندة بزم  دو االصدرين ممدا تمدن مدن تدوتره وانشدتالو بمدا حرردو االصدرون لدذلك نجحدت
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 ةددل زيددادة تحفيددز الطدد ب وبالتددالل زيددادة را مددة  عمددل التحددديات الشصيدديةالالعدداب امحفددزات 
 اىتماميم بدراسة المررر مما انعكس بدوره عمل ادا يم ةل االصتبارالتحييمل.    

الرا مددة عمددل التحددديات  محفددزات االلعددابوتددد حظيددت ىددذه النتيجددة االيجابيددة السددتصدام 
 ي RSCاالجتماعيددة )  التمميحدداتنظريددة صفددض بدددعم عديددد مددن النظريددات منيددا الشصيددية 

Reduce of Social Cue"" أحددد المبددادئ االساسددية ليددذه النظريددة ىددو مبدددأ حيددث يعددد  
نعدددام ومددن االسددباب االساسددية ال  ،انصفدداض الددوعا والمسددؤولية عنددد الفددرد  اىانعدددام الفرديددة 

التفدداىم  ةاعميددةعدددم ، و عدددم االىتمددام بددالترييم، و الفردية ثددعف التددأثير المعيدداري عمددل الفددرد
عًيددا تددرتبط بزيددادة عدددد المشدداركين ةددل ي وىددذه العوامددن جمٖٕٔٓ)جامعددة البحددرين، المتبددادن

المناةسة من ص ن المرارنات االجتماعية وعمل ذلك ةإن ىذه النظريدة تعطدا أةثدمية لمشداركة 
عدد أتن مدن المتعممدين ةدل المرارندات االجتماعيدة أو اعتمادىدا بشدكن اساسدا عمدل التحدديات 

    .الشصيية لتجنب حدوث ظاىرة انعدام الفردية
و أند التدل تشدير إلدل  "Expectancy Theory "التوتدن نظريدة النتيجدةيؤيد ىدذه كذلك 

بأن لديو درجة معينة من السيطرة عمل النتيجدة المتوتعدة يكدون التوتدن  زاد اعتراد المتعمم كمما
لديددو وىددو مددا يتددوةر مددن صدد ن التحددديات الشصيددية حيددث ان ويددون المددتعمم الىداةددو عاليددًا 

وتف عمل جيده الشصيل أما ةل  محفدزات االلعداب الرا مدة بالحيون عمل النراط والشارات يت
يتوتف ويون المتعمم الىداةو عمل مرارندة جيدده الشدصص بجيدود  المرارنات االجتماعيةعمل 

 ,Pavlas)زم  ددو وىددو االمددر الددذى مددن اليددعب توتعددو والسدديطرة عميددو مددن جانددب المددتعمم 
 ي 2010

 Personalاالسددتثمار الشصيددا   نظريددةأيًثددا أحددد مبددادئ  كددذلك أيددد ىددذه النتيجددة
investment theory  (PITوىدو مبددأ    يincentives  الحدواةز أو الددواةن الشصيدية  

بمسددتواه ةددل المراحددن السددابرة ويمكددن التعبيددر  المددتعمم لمسددتواه الحدداللشددير إلددل مرارنددة ي ىددوو 
 ,Amir, & Ralph)عنيا بواسطة منح  الشارات أو النراط لممتعمم الذى تدام بإنجداز ميامدو 

حيدث  الشصيديةالرا مة عمل التحدديات  محفزات االلعاب .وىو ما تم بالفعن من ص ن (2014
وترديراتدو ةدل االنشدطة السدابرة لبدذن مزيدد  ولتعدرف عمدل درجاتدادا مدا  لممدتعممالفريدة  تاتاح

من الجيد لمتردم ل ةثدن أو لممحاةظدة عمدل مسدتواه ويدتم ذلدك مدن صد ن لوحدة شصيدية يدتم 
   لمطالب عرب االنتياء من اداء كن نشاط وترييمو ارسميا
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التددل تركددز  "Behavioral Theory"السددموكيةالنظريددة  كددذلك حظددل ىددذا التوجددو بتأييددد
عمددل أن ااىدددداف السددموكية بطبيعتيدددا ةرديدددة ومحددددة، لدددذلك ىنددداك ثددرورة لترسددديم السدددموك 

ل لكن متعمم عمدل حدده حيدث يترددم النيا ل إلل مكوناتو التل يمكن تعمميا تباًعا وبشكن تدريج
كددن مددتعمم نحددو اليدددف النيددا ل المنشددود صطددوة صطددوة، وتتددراكم أنمدداط السددموك المترابطددة التددل 
تشددكن بمجموعيددا السددموك النيددا ا المنشددود. وعندددىا يجددب عمددل المددتعمم أن يكددون تددادرا عمددل 

مسددتيدف يمكددن اظيددار السددموك الكامددن واشددياره ليحيددن عمددل التعزيددز الكامددن ان السددموك ال
ثبطو بتبعاتو أو عواتبو اى المعززات التل تعرب حدوثو أو ممارستو مما يجعن السدموك تحدت 

 يٜٗٔ-ٛٗٔ، ص ص. ٕٕٔٓسيطرة المؤثر )توةيا أحمد مرعل، محمد محمود الحيمة،
التدل أشدارت  Mekler, et al ) (2013 ,وىدذه النتيجدة تتفدا مدن نتدا ث دراسدة ميكميدر

ةاعميدة النرداط كأحدد عنايدرتنمية الداةعيدة لإلنجداز لددى الت ميدذ ، ووجددت ىدذه الدراسدة  إلل 
تتيح الفرية لدى الت ميذ كدل يزيددوا مدن  محفزات االلعاب التل ترتبط بالتحديات الشصييةأن 

   .ثرتيم ورثاىم ويتتمبوا عمل المعوتات التا تواجييم 
الرا مددة  عمددل المرارنددات االجتماعيددة  محفددزات االعدداب ومددن ناحيددة اصددرى نجحددت أيثددا

، وتدرى الباحثدة محفزات االلعاب الرا مدة  عمدل التحدديات الشصيديةبنفس تدر نجاح  المحدودة
ان ىددذه النتيجددة ترجددن بشددكن اساسددا الددل ان ىددذا النددوع مددن المحفددزات اةدداد بشددكن كبيددر مددن 

ااثدار السدمبية ليدا  التدل مميزات المناةسة والمرارنات االجتماعيدة،  وةدل ذات الوتدت تمدن مدن 
 )كانددت تظيددر بشددكن واثددح ةددل المرارنددات االجتماعيددة الكاممددة والتددل أشددار إلييددا ماركدداس

Marcus,  2011, p.533)  بالنسددبة لممتعممددين  امتميددزً  انمًطدد دُّ َعدديُ مددن حيددث كونيددا
 مددام الجميددن ممددا يمددنحيمأالمتيدددرين ةددا المراتددب العميددا حيددث تكددون مددراتبيم مر يددة دا مددا 

عمدددل الطددد ب  وعمدددل النرددديض تدددد يكدددون تددداثيرة سدددمباوالمكاندددة.  والثردددة الشدددعور باإلنجددداز
تحريردو بالنسدبة ليدم  مدن اليدعب اسفن الرا مة، وبدذلك تيدبح اليددارة ىددةً أةا  الموجودون 

 ,Landers, Bauer, & Callanوىدذا مدا أشدارت اليدو نتدا ث دراسدة الندر وبدويير وكداالن 
ببي ددة تعمددم إلكترونددل تا مددة عمددل محفددزات  م المتيدددرين الكاممددة يالتددل اسددتصدمت تددوا(2017
 بعدض لتنمية ااداء ااكاديما لدى  طد ب التعمديم الجدامعل و الحدظ الباحدث انسدحاب االعاب

وأرجدن  ذلدك إلدل زيدادة أعدداد   الرا مة نياية ةا لوجودىم نتيجة باإلحباط وشعورىم المتعممين
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السددتصدام الرددوا م المحدددودة ومرارنتيددا بددالروا م الكاممددة ةرددد  المتعممددين كمددا أشددار إلددل الحاجددة
 يؤدى استصداميا إلل نتا ث أةثن.
ان الطدد ب الددذين حيددموا عمددل نردداط  –ةددل البحددث الحددالل  –وتددد الحظددت الباحثددة أيثددا 

وترددديرات تميمددة وكددان تددرتيبيم ةددل نيايددة الرا مددة بالنسددبة لمجموعددة محفددزات االعددات الرا مددة 
رنددات االجتماعيددة الكاممددة، بدددأ يرددن اىتمدداميم بدراسددة المرددرر صايددة بعددد اع ميددم عمددل المرا

بنتيجة النشاط الثانل عمل وجو التحديد، كذلك بدءوا يتاصرون ةل رةن اانشطة والددصون عمدل 
االصتبدددارات الريددديرة ووثدددح تددداثرىم السدددمبل نتيجدددة وجدددودىم ةدددل نيايدددة الرا مدددة وانصفددداض 

 فيذ االنشطة التالية، كذلك اانشطة موثن الترييم النيا ا. مستواىم بيفة عامة ةل تن
 تدوا م المتيددرين التدل يدتم تنفيدذىا عدن طدرا المرارنات االجتماعية المحددودة أما      

عددد تميدن م  عمَّ تَ ر لمُمدِيدظْ تُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            المحدودة ةيا كما يشدير ماركداس 
   بحيدث    صيويدية،   ترتيدب   ال حدة م  عمَّ تَ لمُمد تعطدل ،  بدذلكأع ه وأدناه  ةا المرتبة من الط ب

حًيدا ةدا المحداا  مدووليظدن أم وسوء مندواا   ااةثن   الر  ن   بالمتسابرين   مرارنة   ةرط   وموتع   رىي
ا ويمكندك الويدون وبدذلك ييدبح الترددم أسدين كثيدرً  و،والتفوا عمل من ىو أتدن مند وبمن سبر

ةدل البحدث  –وىذا ما حدث بالفعن                                                                   .دون التفكير ةا االنسحاب من المعبة                                                                                     لل الرمة واليدارة إ
حيددث حفددز ىددذا النددوع المتعممددين عمددل موايددمة االداء بددنفس الحمدداس حتددل نيايددة  –الحددالل 

ب او انصفاض ةدل مسدتوى تنفيدذ اانشدطة بدن حدرص الطد ب عمدل اانشطة ولم يحدث انسحا
                                     تحسين ترتيبيم ةل الرا مة وبدات النتا ث تترارب بين المتعممين بداية من النشاط الثالث .

المرارنددات الرا مددة عمددل  محفددزات االلعددابوتددد حظيددت ىددذه النتيجددة االيجابيددة السددتصدام 
 social"المرارندة االجتماعيدة المحددودة بددعم عديدد مدن النظريدات منيدا نظريدة االجتماعيدة 

comparison Theory أةعالندا وردود تددراتنا بتريديم لمبدادئ ىدذه لنظريدة ةإنندا نردوم ووةًردا 
وىددل احدددى النظريددات   Festinger لددد" التشددابو" نظريددة تتنبددأ اآلصددرون، كددذلك مددن بمرارنتيددا

 متشدابيين ليدم  آصدرين مدن أنفسديم يردارنون النداس لمرتبطة بنظرية المرارنة االجتماعيدة بدأنا
(Muller & Fayant,2010, p.630ي 

 Personalنظريددة االسددتثمار الشصيددا  كددذلك أيددد ىددذه النتيجددة أيًثددا أحددد مبددادئ 
investment theory  (PITالحددواةز أو الددداوةن االجتماعيددةوىددو مبدددأ    ي" Social 
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incentives مرارندددة أداء التمميدددذ مدددن زم  دددة اآلصدددرين لتحديدددد " والدددذى أشدددار إلدددل ثدددرورة
 .(Amir, & Ralph, 2014)مستواه 

 Social Constructvisim" االجتماعيدة ىدذه النتيجدة أيًثدا النظريدة البنا يدة ويؤيدد
Theory"  التشداركل وبنداء أن دمث الط ب ةل مجتمن المعرةدة يدؤدى إلدل االنددماج التل ترى

معمومات جديدة من ص ن التفداع ت االجتماعيدة بيدنيم ممدا يدؤدى إلدل تعميدا الفيدم عندد كدن 
حيدث  (Wang&Wooh,2010, 33 ) متعمم عمدل حدده لدذلك ةالمرارندات االجتماعيدة ميمدة

تعميميدددة غيدددر السددداليب اا أن ادراك الطالدددب لموتعدددة بدددين زم  دددو تدددد يجعمدددو يمجدددا الدددل بعدددض
سدعًيا  مثن المناتشدات التفاعميدة واانشدطة التشداركيةالتل يروم عمييا المدصن البنا ا ترميدية ال

 ن مستواه والظيور بشكن أةثن ص ن أدوات المرارنة االجتماعية.وراء تحسي
التدل  ي(Butler , 2015, p.33بدوتميرمدن نتدا ث دراسدة  أيثدأ وىذه النتيجدة تتفدا                                                                                                                                          

ببي ددة تعمدددم إلكتروندددل تا مددة عمدددل محفدددزات أشددارت إلدددل ةاعميدددة تددوا م المتيددددرين المحدددددة  
 ةا تنمية داةعية اإلنجاز لدى المتعممين.االعاب 
تيدددميم صددددمات المعمومدددات الرتميدددة وترددددديميا  بميددداراتعدددرض النتدددا ث الصايدددة  -ٔ

 وتفسيرىا 
 تيميم صدمات المعمومات الرتمية وترديميا. لمياراتاالحياء الويفا   - أ

لميدارات تيدميم صددمات المعمومدات الرتميدة تم تحمين نتا ث المجموعدات الدث ث بالنسدبة 
وذلددك بالنسددبة لممتوسددطات واالنحراةددات المعياريددة، وطبًرددا لممتتيرالمسددترن لمبحددث  وترددديميا 

 ي يوثحان نتا ث ىذا التحمين.ٛي  وشكن)ٜالحالا، وجدون)
 (9ذٔل)ظ

 نهثحس  انصالزنهًعًٕػاخ انرعشٚثٛح  انًرٕعطاخ ٔاالَحشافاخ انًؼٛاسٚح

 ذظًٛى خذياخ انًؼهٕياخ انشقًٛح ٔذقذًٚٓا يٓاساخفٙ 

 انًعًٕع انكهٙ انصانصح انصاَٛح األٔنٗ نًعًٕػح

 75.18 71.55 76.91 77.09 انًرٕعط

االَحشاف 

 انًؼٛاس٘
1.921 1.814 1.864 3.177 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013151100220X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036013151100220X
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 نًعًٕػاخ انرعشٚثٛح انصالز نهثحس ا الب  االداء انًٓاسٖ نذٖ يرٕعطاخ دسظاخ ( 8شكم) 

الدث ث بالنسدبة اداء نتا ث اإلحيداء الويدفل لممجموعدات ي ٛوشكن)ي ٜيوثح جدون )
بددين  طفيددفىندداك ةددرا أن ميددارات تيددميم صدددمات المعمومددات الرتميددة وترددديميا ، وي حددظ 

حيدددث بمدددغ متوسدددط  المرارندددات المحددددودةو  الشصيددديةالتحدددديات مجمدددوعتل  متوسدددطا درجدددات
ات طد ب مجموعدة بمدغ متوسدط درجدي، و ٜٓ.ٚٚ)التحديات الشصيدية ات ط ب مجموعة درج

بينما ظير اصت ف واثح ةل متوسط درجدات طد ب مجموعدة  ي ٜٔ.ٙٚالمرارنات المحدودة )
التحددديات عتل ي وذلددك مرارنددة بمجمددو ٘٘.ٔٚالمرارنددات الكاممددة حيددث بمددغ متوسددط درجاتيددا)

 ليالحيما. الشصيية و المرارنات المحدودة
الصايدة بالتحيدين الدراسدا لمردرر صددمات مراكدز ميدادر عرض النتدا ث االسدتداللية  - ب

 وتفسيرىا  التعمم
 الفزض الجاىٓ :

 ينص عمل أنو  " 
 المجموعدات طد ب رتدب متوسطات بين ٘ٓ.ٓ ≥يوجد ةروا دالة إحيا يًا عند مستوى 

 بي دة صد ن مدن الدراسدة عندميارات تيميم صدمات المعمومات الرتمية وترديميا  ةا التجريبية
 المرارندات/  الشصيدية التحدديات) االلعداب محفدزات لندوع ااساسا ل ثر يرجنالفين المرموب 

 .يالكاممة المرارنات/ المحدودة
ي نتددا ث اصتبددار كروسددكان والدديس لمرارنددة متوسددط رتددب درجددات ٓٔويوثددح جدددون )

 .لمجموعات البحث الث ث التطبيا البعدى لبطاتة ترييم المنتث
  

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

تحديات 

 شخصية
مقارنات 

 محدودة
 مقارنات كاملة

 اداء المهارات



 .التعلم لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم تصميم خدمات المعلومات الرقمية وتقديمها واالنخراط فى بيئة

- ٖٕٔ - 

 (: َرائط اخرثاس كشٔعكال ٔانٛظ نًقاسَح يرٕعط سذة دسظاخ انرطثٛق انثؼذ10ٖظذٔل )

 نثطاقح ذقٛٛى انًُرط نًعًٕػاخ انثحس انصالز. 

 انًعًٕػح
ػذد 

 انؼُٛح

 يرٕعط

 انشذة

دسظاخ 

 انحشٚح
2كا  

قًٛح 

انذالنح 

 ٔيغرْٕا

حعى قًٛح 

االشش 

 ٔدالنرّ

انرحذٚاخ 

 انشخظٛح

11 

22.55 

2 

 
19.174 

0.000 

دانح ػُذ  

≥يغرٕٖ

0.05 

 

0.60 

انًقاسَاخ 

 21.82 انًحذٔدج
 قٕٖ

انًقاسَاخ 

 انكايهح
6.64 

 

 

 بدين ٘ٓ.ٓ ≥ي وجدود ةدروا ذات داللدة إحيدا ية عندد مسدتوىٓٔيتثح من جدون )
 تيمددددة كانددددت ةرددددد البحدددث، مجموعددددات بددددينبطاتددددة تريددديم المنددددتث  درجددددات رتددددب متوسدددط

 داللدددة ومسدددتوى ،ٕ حريدددة درجدددة عندددد الجدوليدددة الريمدددة مدددن أكبدددر وىدددا ٗٚٔ.ٜٔ=ٕكدددا
ٓ.ٓ٘. 

ي و تددن ىدذه النتيجدة عمدا وجدود حجدم أثدر تدوى  ٓٙ.ٓكذلك بمتت تيمة حجم ااثدر)
لممتتير المسترن لمبحث ةيما يتعمدا بتداثيره ةدا ميدارات تيدميم صددمات المعمومدات الرتميدة 
وترديميا ما يدن عما توة تدأثير المعالجدة اي أن ندوع محفدزات االلعداب المسدتصدم ذو تدأثير 

 .أداء المياراتةعان ةا 
 ≥ل، أي أنو  " يوجد ةروا دالة إحيدا يًا عندد مسدتوى وبالتالا تم تبون الفرض الثان

ميدددارات تيدددميم صددددمات  ةدددا التجريبيدددة المجموعدددات طددد ب رتدددب متوسدددطات بدددين ٘ٓ.ٓ
 ل ثددر يرجددنالفيددن المرمددوب  بي ددة صدد ن مددن الدراسددة عندددالمعمومددات الرتميددة وترددديميا 

 المرارنددات/ دودةالمحدد المرارنددات/  الشصيددية التحددديات) االلعدداب محفددزات لنددوع ااساسددا
ولتحديد اتجاه تمدك الفدروا تدم إجدراء مجموعدة مدن المرارندات الثنا يدة باسدتصدام  ي..الكاممة

ي المرارندات الثنا يدة البعديدة ٔٔ" ويوثدح جددون )Mann-Whitneyاصتبار مدان ويتندا "
بدين مجموعدات البحدث الدث ث ةدا درجدات بطاتدة تريديم ميدارات تيدميم صددمات المعمومدات 

 .وترديميا الرتمية
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  سذةانًقاسَاخ  انصُائٛح انثؼذٚح تٍٛ يرٕعطاخ  (11ظذٔل )

 تطاقح ذقٛٛى انًُرطفٗ  يعًٕػاخ انثحس انصالشح  الب

 Z قًٛح (Jانًُط ) (Iانًُط ) انًٓاسج

يغرٕٖ 

 انذالنح

يغرٕٖ 

 انذالنـح

≥ ػُذ

(0.05) 

حعى 

 األشش

 قًٛرّ

 يٓاسج

انرشكٛض 

 ٔانرحهٛم

 

انرحذٚاخ 

 انشخظٛح

انًقاسَاخ 

 انًحذٔدج
 غٛش دال 0.790 0.266

- - 

انًقاسَاخ 

 انكايهح
 دال 0.000 3.758

 كثٛش 0.66

انًقاسَاخ 

 انًحذٔدج

انًقاسَاخ 

 انكايهح
 دال 0.000 3.670

 كثٛش 0.64

د ةدروا ذات و وجدمن متوسطات الفدروا، ومسدتويات الداللدة ي ٔٔيتثح من جدون )
ي والمجموعددددددة التحددددددديات الشصيدددددديةااولل)بددددددين كدددددد  المجموعددددددة داللددددددة إحيددددددا ية 

ةدا االصتبددار  يالمرارنات الكاممددةي، ةددل مرابدن المجموعددة الثالثدة)المرارنات المحددودةالثانيدة)
 .التحييمل

إحيدددا ية عندددد مسدددتوى  ةدددرا ذو داللدددةي عددددم وجدددود ٔٔمدددن جددددون ) كدددذلك يتثدددح
المرارنات الثانيددددة)ي والمجموعددددة التحددددديات الشصيدددديةالمجمددددوعتين ااولل)بددددين  ٘ٓ.ٓ≥

 بطاتة ترييم المنتث. ةا ي، المحدودة
بين  ٘ٓ.ٓ ≥يوجد ةروا دالة إحيا يًا عند مستوى الثانل  وبالتالا يتم تبون الفرض 

متوسطات رتب ط ب المجموعات التجريبية ةا ميارات تيميم صدمات المعمومات الرتمية 
رجن ل ثر ااساسا لنوع لمحفزات وترديميا عند الدراسة من ص ن بي ة الفين المرموب ي

 االلعاب )التحديات الشصيية / المرارنات المحدودة /المرارنات الكاممةي.
ي التحدددديات الشصيددديةكدددذلك ظيدددر توجيدددو لمنتدددا ث وذلدددك ليدددالح المجموعدددة ااولل)

 يالمرارنات الكاممةي، ةل مرابن المجموعة الثالثة)المرارنات المحدودةوالمجموعة الثانية)
اسددتصدام معادلددة حجددم ااثددر  الصايددة بأسددموب ب، تددم حسدداب مردددار حجددم االثددركددذلك 

 ,Pallantالمعالجددة اإلحيددا ية )بددالمحور الصدداص بويتنددل السددابا االشددارة ليددا -مددان
2011, p. 230 ي 
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 تفضري ىتَذْ الفزض الجاىٓ:

تشددير ىددذه النتيجددة التددا تويددن إلييددا البحددث إلددل أن الطدد ب الددذين تمرددوا نتددا جيم 
الطدد ب الددذين تمرددوا ، كددذلك محفددزات االعدداب الرا مددة  عمددل التحددديات الشصيدديةباسددتصدام 

، كددانوا نتددا جيم باسددتصدام محفددزات االعدداب الرا مددة  عمددل المرارنددات االجتماعيددة المحدددودة
مرارندددة ميدددارات تيددميم صددددمات المعمومدددات الرتميدددة وتردددديميا ل أكثددر إيجابيدددة ةدددا أدا يدددم

تمرددددوا نتددددا جيم باسددددتصدام محفددددزات االعدددداب الرا مددددة  عمددددل المرارنددددات بددددالط ب الددددذين 
وىدددل ذات النتيجدددة التدددل تويدددن إلييدددا البحدددث الحدددالل ةيمدددا يتعمدددا  الكاممدددة،االجتماعيدددة 

مل ذلك يجب مراعاة ىدذه النتيجدة بالتحيين الدراسل لمررر صدمات مراكز ميادر التعمم وع
، صايدة إذا محفدزات االعدابعند تيدميم بي دات الدتعمم المدمجدة واإللكترونيدة الرا مدة عمدل 
 ما دعمت نتا ث الدراسات والبحوث المستربمية ىذه النتيجة.

ىذه النتيجة لذات ااسباب التا ذكرت ةا تفسير الفدرض ااون لمبحدث  ةرجن الباحثتو 
مددن وجيددة نظددر  -، نظددرًا التفدداا التوجيددات التددا أدت ليددذه النتيجددة نبالتحيددي ةالصايدد
كددد  الندددوعين الدددذين حرردددا نتدددا ث وارتبددداط التفسدددير بصيدددا ص   -بالبحدددث الحدددالا ةالباحثددد
االثدار السدمبية  والمرارندات االجتماعيدة المحدددة، كدذلك التحدديات الشصيديةوىما    ايجابية

، ويثداف إلدل ذلدك أن طبيعدة عمميدة التددريب عمدل الميدارات لممرارنات االجتماعية الكاممدة
وىنددا يعددد التحفيددز عامددن ، ممارسددة اانشددطةالعمميددة والمعرةيددة تعتمددد بشددكن اساسددل عمددل 

أساسا ةل دعم اداء الط ب والمحاةظة عمل استمرار أدا يم ةل اانشطة بدنفس المسدتوى 
 مددن الطالددب تنفيددذىا تطمددبي وبددنفس التركيددز ةددل االداء صايددو مددن يددعوبة تنفيددذىا حيددث

مدن  الطالدبث يدتمكن يد، بحبشدكن دتيدا وتوليدد وتطبيدا المعرةدةالتمكن من ميارات البحث 
إليدو أشدار وىدذا مدا  تيدميم صددمات معموماتيدة رتميدةتعممدو ةدا مدا ةيم المحتدوى وتطبيدا 

وجدود ندوع مدن التصدوف عمدل  مدنيم%ي ٜٓ)  حيدث أتفداالط ب أةراد العينة االسدتط عية 
لدذلك تدرى ، تددرتيم عمدل تنفيدذ اانشدطة المرتبطدة بدالمرررالرما وعددم الثردة بدالنفس مدن و 

الباحثة أن ااساس ةل تحريا كد  ندوعل المحفدزات النجداح ىدو تددرتيم عمدل مدنح الطد ب 
الثرة ةل االداء ةل أثنداء تنفيدذ اانشدطة وأن الفريدة دا مدا ال تدزان متاحدة أمداميم وميسدرة  

مطمدددوب بالنسدددبة لمتحدددديات الشصيدددية أو تحسدددين الترتيدددب او تيددددر لمويدددون لميددددف ال
 .  الرا مة بالنسبة لممرارنات االجتماعية المحدودة
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ي إلددل أن اداء الميددارات المعرةيددة يتددأثر بردددرة (Wenger, 2013وىنددا يشددير وينددر
ت الفرد عما معالجة المعمومات المردمة ويرتبط بتجييز تمدك المعمومدات ومعالجتيدا بالعمميدا

العرميدددة المعرةيدددة المدددؤثرة ةدددا كدددن مرحمدددة مدددن مراحدددن االكتسددداب واالحتفددداظ واالسدددترجاع 
لممعمومددات، والتددا تشددمن االنتبدداه، واإلدراك، والددذاكرة، والتصيددن، والتفكيددر، واتصدداذ الرددرارات، 
حيددث أن ىندداك مراحددن يمددر بيددا نظددام معالجددة المعمومددات المردمددة تددؤثر ةددا عمميددة تنفيددذ 

يعدد التحفيدز أحدد العوامدن االساسدية المدؤثرة ةدل معالجدة المعمومدات صايدة اانشطة، وىندا 
ةيمددا يتعمددا بالعمميددات المرتبطددة بددالتفكير، واتصدداذ الرددرارات، حيددث يتطمددب توليددد ) إنتدداج ي 
االنشددطة مددن الطدد ب أن يرددرءوا المددادة الدراسددية بعنايددة، و يرومددوا بتحديددد الميددام الر يسددة 

يد الع تة بينيا، وطريردة تجميدن المدادة العمميدة وميدادرىا لمدرد المطموبة ةل النشاط، وتحد
عمددل االستفسددار المرجعددل مددث  ، وعمددل ذلددك ةددإن التدداثير االساسددل لمتحفيددز عمددل االداء 
يحدث معظمة ةل مرحمة استعداد الطالب لتنفيذ النشداط، أو جمدن المعمومدات المرتبطدة بدو، 

ريرددة التحفيددز نفسدديا منيددا أحسدداس الطالددب وىددل أمددور تتددأثر بددالمتتيرات المددؤثرة عمددل ط
بوجدود ةريدة تويدة متاحددة لمويدون لميددف ةدل التحددديات الشصيدية او تحسدين او تيدددر 

 تا مة المتيدرين ةل المرارنات االجتماعية المحددة.  
وتددرى الباحثددة أن نجدداح ىددذين النددوعين مددن المحفددزات مددن الطدد ب ةددل تنفيددذ ميددارات 

المطموبة ىو العامن االساسا ةل تحويدن الجدو رتمية وترديميا تيميم صدمات المعمومات ال
العددام لمددتعمم ةددل بي ددة الفيددن المرمددوب لجددو محفددز وأثددر بدددوره عمددل المتتيددرين التددابعين 

 االصرين وىما التحيين واالنصراط ةل بي ة التعمم.
 عزض اليتاٖر اخلاصْ باالازا  فٓ بَْٗ الفصل املكلٌب ًتفضريها:-2

 الويفا ل نصراط ةل بي ة الفين المرموب.االحياء  - أ
تم تحمين نتا ث المجموعات الث ث بالنسبة ل نصراط ةل بي دة الفيدن المرمدوب ، وذلدك 
بالنسددددبة لممتوسددددطات واالنحراةددددات المعياريددددة، وطبًرددددا لممتتيرالمسددددترن لمبحددددث الحددددالا، 

 ي يوثحان نتا ث ىذا التحمين.ٜي  وشكن)ٕٔوجدون)
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 ئٕجدون)
 نهثحس  انصالزنهًعًٕػاخ انرعشٚثٛح  انًرٕعطاخ ٔاالَحشافاخ انًؼٛاسٚح

 فٙ االَخشا  فٗ تٛ ح انفظم انًقهٕب

 انًعًٕع انكهٙ انصانصح انصاَٛح األٔنٗ نًعًٕػح

 124.55 110.27 131.18 132.18 انًرٕعط

االَحشاف 

 انًؼٛاس٘
8.841 9.516 11.671 14.160 

 

 
 نًعًٕػاخ انرعشٚثٛح انصالز نهثحس ا الب  االَخشا  نذٖ يرٕعطاخ دسظاخ ( 9شكم) 

الدث ث بالنسدبة نتدا ث اإلحيداء الويدفل لممجموعدات ي ٜوشدكن)ي ٕٔيوثح جددون )
 بدين متوسدطا درجددات طفيدفىنداك ةدرا أن  نصدراط ةدل بي دة الفيدن المرمدوب ، وي حدظ ل

ات طددد ب درجدددحيدددث بمدددغ متوسدددط  المرارندددات المحددددودةو  التحدددديات الشصيددديةمجمدددوعتل 
ات طد ب مجموعدة المرارندات بمدغ متوسدط درجدي، و ٛٔ.ٙ٘)التحدديات الشصيدية مجموعة 

بينمدددا ظيدددر اصدددت ف واثدددح ةدددل متوسدددط درجدددات طددد ب مجموعدددة  ي ٘ٗ.ٙ٘المحددددودة )
التحدديات ي وذلدك مرارندة بمجمدوعتل ٘٘.ٔ٘المرارنات الكاممدة حيدث بمدغ متوسدط درجاتيدا)

 ليالحيما. الشصيية و المرارنات المحدودة
 ل نصراط ةل بي ة الفين المرموب وتفسيرىا الصاية عرض النتا ث االستداللية  - ب

  الثبلثالفرض : 
 ينص عمل أنو  " 

بدددين متوسدددطات رتدددب طددد ب  ٘ٓ.ٓ ≥ةدددروا دالدددة إحيدددا يًا عندددد مسدددتوى  يوجدددد
المجموعات التجريبية ةا مرياس االنصراط ةدل بي دة الفيدن المرمدوب يرجدن ل ثدر ااساسدا 

 .لنوع لمحفزات االلعاب )التحديات الشصيية / المرارنات المحدودة /المرارنات الكاممةي

95
100
105
110
115
120
125
130
135

تحديات 

 شخصية
مقارنات 

 محدودة
مقارنات 

 كاملة

 االنخراط فى بيئة التعلم المقلوب
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الدديس لمرارنددة متوسددط رتددب درجددات ي نتددا ث اصتبددار كروسددكان و ٖٔويوثددح جدددون )
 .ل نصراط ةل بي ة الفين المرموب لمجموعات البحث الث ثالتطبيا البعدى 
انرطثٛق انثؼذٖ (: َرائط اخرثاس كشٔعكال ٔانٛظ نًقاسَح يرٕعط سذة دسظاخ 13ظذٔل )

 نًعًٕػاخ انثحس انصالز انفظم انًقهٕب نالَخشا  فٗ تٛ ح

 انًعًٕػح
ػذد 

 انؼُٛح

 يرٕعط

 انشذة

دسظاخ 

 انحشٚح
كا

2
 

قًٛح 

انذالنح 

 ٔيغرْٕا

قًٛح حعى 

االشش 

 ٔدالنرّ

انرحذٚاخ 

 انشخظٛح

11 

22.27 

2 

 
15.565 

0.000 

دانح ػُذ  

≥يغرٕٖ

0.05 

 

ٓ.ٜٗ 

انًقاسَاخ 

 21.09 انًحذٔدج

 قٕٖ

انًقاسَاخ 

 انكايهح
7.64 

 

 بدين ٘ٓ.ٓ ≥ي وجدود ةدروا ذات داللدة إحيدا ية عندد مسدتوىٖٔيتثح من جدون )
 ةردد البحدث، مجموعدات بدين النصراط ةل بي ة الفيدن المرمدوبمرياس ا درجات رتب متوسط
 ومسدتوى ،ٕ حريدة درجدة عندد الجدوليدة الريمدة مدن أكبدر وىدا٘ٙ٘.٘ٔ=ٕكدا تيمدة كاندت
 .٘ٓ.ٓ داللة

ي و تددن ىدذه النتيجدة عمدا وجدود حجدم أثدر تدوى  ٜٗ.ٓكذلك بمتت تيمة حجم ااثدر)
لممتتير المسترن لمبحث ةيمدا يتعمدا بتداثيره ةدا االنصدراط ةدل بي دة الفيدن المرمدوب مدا يددن 
عمدددا تدددوة تدددأثير المعالجدددة اي أن ندددوع محفدددزات االلعددداب المسدددتصدم ذو تدددأثير ةعدددان ةدددا 

 االنصراط.
 ≥دالدة إحيدا يًا عندد مسدتوى  وبالتالا تم تبون الفرض الثدانل، أي أندو  يوجدد ةدروا

النصددراط ةددل بي ددة مريدداس ابددين متوسددطات رتددب طدد ب المجموعددات التجريبيددة ةددا  ٘ٓ.ٓ
الفيدددن المرمدددوب يرجدددن ل ثدددر ااساسدددا لندددوع لمحفدددزات االلعددداب )التحدددديات الشصيدددية / 

ولتحديددد موثددن ىددذه الفدروا، تددم أيثددا اسددتصدام  المرارندات المحدددودة /المرارنددات الكاممدةي
ي يوثدح المرارندة الثنا يدة لمتعدرف ٗٔوب المرارنات البعديدة غيدر المصطدط ليدا وجددون)أسم

بي ددة ةددل ةددل مريدداس االنصددراط عمددل موثددن ىددذه الفددروا بددين المجموعددات الددث ث لمبحددث 
 .الفين المرموب
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  سذةانًقاسَاخ  انصُائٛح انثؼذٚح تٍٛ يرٕعطاخ  (14ظذٔل )

 .انفظم انًقهٕب االَخشا  فٗ تٛ حفٗ يقٛاط  يعًٕػاخ انثحس انصالز  الب

 Z قًٛح (Jانًُط ) (Iانًُط ) انًٓاسج

يغرٕٖ 

 انذالنح
يغرٕٖ 

 انذالنـح

≥ ػُذ

(0.05) 

حعى 

 األشش

 قًٛرّ

 يٓاسج

انرشكٛض 

 ٔانرحهٛم

 

انرحذٚاخ 

 انشخظٛح

انًقاسَاخ 

 انًحذٔدج
 غٛش دال 0.818 0.230

- - 

انًقاسَاخ 

 انكايهح
 دال 0.000 3.581

 كثٛش 0.63

انًقاسَاخ 

 انًحذٔدج

انًقاسَاخ 

 انكايهح
 دال 0.001 3.186

 كثٛش 0.56

د ةدروا ذات و وجدمن متوسطات الفدروا، ومسدتويات الداللدة ي ٗٔيتثح من جدون )
ي والمجموعددددددة التحددددددديات الشصيدددددديةبددددددين كدددددد  المجموعددددددة ااولل)داللددددددة إحيددددددا ية 

ةددل مريدداس  يالمرارنات الكاممددةي، ةددل مرابددن المجموعددة الثالثددة)المرارنات المحدددودةالثانيددة)
 .االنصراط ةل بي ة الفين المرموب

إحيدددا ية عندددد مسدددتوى  ةدددرا ذو داللدددةي عددددم وجدددود ٗٔمدددن جددددون ) كدددذلك يتثدددح
المرارنات ي والمجموعددددة الثانيددددة)التحددددديات الشصيدددديةالمجمددددوعتين ااولل)بددددين  ٘ٓ.ٓ≥

 .  ةا مرياس االنصراط ةل بي ة الفين المرموبي، المحدودة
بين  ٘ٓ.ٓ ≥يوجد ةروا دالة إحيا يًا عند مستوى ااون، وبالتالا يتم تبون الفرض 

متوسطات رتب ط ب المجموعات التجريبية ةا ةل مرياس االنصراط ةل بي ة الفين المرموب 
يرجن ل ثر ااساسا لنوع محفزات االلعاب )التحديات الشصيية / المرارنات المحدودة 

 /المرارنات الكاممةي
ي التحدددديات الشصيددديةلك ظيدددر توجيدددو لمنتدددا ث وذلدددك ليدددالح المجموعدددة ااولل)كدددذ

 يالمرارنات الكاممةي، ةل مرابن المجموعة الثالثة)المرارنات المحدودةوالمجموعة الثانية)
اسددتصدام معادلددة حجددم ااثددر  الصايددة بأسددموب ب، كددذلك تددم حسدداب مردددار حجددم االثددر

 ,Pallantالمعالجددة اإلحيددا ية )ر الصدداص ببددالمحو ويتنددل السددابا االشددارة ليددا -مددان
2011, p. 230 ي 
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 تفضري ىتَذْ الفزض الجالح:

تشددير ىددذه النتيجددة التددا تويددن إلييددا البحددث إلددل أن الطدد ب الددذين تمرددوا نتددا جيم 
باسددتصدام محفددزات االعدداب الرا مددة  عمددل التحددديات الشصيددية، كددذلك الطدد ب الددذين تمرددوا 
نتددا جيم باسددتصدام محفددزات االعدداب الرا مددة  عمددل المرارنددات االجتماعيددة المحدددودة، كددانوا 

الفيددن المرمددوب مرارنددة بددالط ب الددذين تمرددوا نتددا جيم باسددتصدام ةددل بي ددة  انصراًطدداأكثددر 
محفدددزات االعددداب الرا مدددة  عمدددل المرارندددات االجتماعيدددة الكاممدددة، وىدددل ذات النتيجدددة التدددل 

وعمددل ذلددك يجددب  والميددارات تويددن إلييددا البحددث الحددالل ةيمددا يتعمددا بالتحيددين الدراسددل
مدمجدة واإللكترونيدة الرا مدة عمدل محفدزات مراعاة ىذه النتيجدة عندد تيدميم بي دات الدتعمم ال

 االعاب، صاية إذا ما دعمت نتا ث الدراسات والبحوث المستربمية ىذه النتيجة.
وترجن الباحثة ىذه النتيجة لذات ااسباب التا ذكرت ةا تفسير الفدرض ااون لمبحدث 

نظددر  مددن وجيددة -الصدداص بالتحيددين، نظددرًا التفدداا التوجيددات التددا أدت ليددذه النتيجددة 
ذين حررددا نتددا ث مددوارتبدداط التفسددير بصيددا ص كدد  النددوعين ال  -الباحثددة بالبحددث الحددالا

ايجابية وىما   التحدديات الشصيدية والمرارندات االجتماعيدة المحدددة، كدذلك االثدار السدمبية 
 ما يمل  لممرارنات االجتماعية الكاممة، ويثاف إلل ذلك

ةدددل تحسدددين و زيدددادة انصدددراط  ايجابيدددة ذين حرردددا نتدددا ثمدددأن كددد  ندددوعل المحفدددزات ال 
 تشدجين جاء من صد ن ي Parsons & Taylor, 2011الط ب ةل بي ة الفين المرموب)

تعمددم ممي دو بالتحددديات واانشدطو والتددل تشددجن  ةعمددا زيداده المشدداركو، وتدوةير بي ددالطد ب 
متاحددة ، وأن الفريددة دا مددا الطدد ب عمددا اإلنصددراط والويددون إلددل توتعددات وأىددداف مرتفعددو

أمددداميم لمويدددون لميددددف المطمدددوب بالنسدددبة لمتحدددديات الشصيدددية أو تحسدددين الترتيدددب او 
 .  تيدر الرا مة بالنسبة لممرارنات االجتماعية المحدودة

كما تم االشارة اليدة مدن تبدن  –وذلك عكس ما حدث ةل المرارنات االجتماعية الكاممة 
حيث أن الط ب الذين حيموا عمل نراط وترديرات تميمة وكان تدرتيبيم ةدل نيايدة الرا مدة  –

بددددأ يردددن اىتمددداميم بدراسدددة المردددرر و بددددؤا يتددداصرون ةدددل رةدددن اانشدددطة والددددصون عمدددل 
االصتبددارات الريدديرة ووثددح تدداثرىم السددمبل نتيجددة وجددودىم ةددل نيايددة الرا مددة وانصفدداض 

االنشدطة التاليدة، كدذلك اانشدطة موثدن التريديم النيدا ا،  مستواىم بيدفة عامدة ةدل تنفيدذ
 وذلك أثر بشكن واثح عمل انصراطيم ةل بي ة التعمم. 
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 ,.Dominguez et alمدن نتدا ث دراسدة دومينتدويز وآصدرون ) وىدذه النتيجدة تتفدا
ةددل ةاعميددة تطبيددا محفددزات االعدداب مددن صدد ن شددبكة اإلنترنددت التددل أشددارت إلددل ي 2013

 Gunuc& Kuzu)غوندوك وكدوزو نتدا ث دراسدة ط وداةعيدة الطد ب، كدذلك  زيدادة إنصدرا
زيدادة إنصدراط المتعممدين ةدا ةل أظيرت ةاعمية استراتيجيات محفزات االعاب التل ي 2014

 برامث التعمم عبر اإلنترنت. 
 ثالًجا: تٌصَات البشح:

 التإلية  من ص ن النتا ث إلا تم التوين إلييا ةإنو يمكننا استص ص التوييات 
اإلةادة من نتا ث البحث الحالا عمل المستوى التطبيرا، صاية إذا ما دعمت البحوث  -

 المستربمية ىذه النتا ث 
بي ات بيفة صاية ةا  باستراتيجية الفين المرموباالىتمام بدراسة العناير المرتبطة  -

 . التعميم اإللكترونل والترميدى
تناولت دراسة أثر بعض متتيرات  التلاإلةادة من نتا ث الدراسات والبحوث السابرة  -

ةا نواتث التعمم المصتمفة عند تيميم ىذه  تطويرىاو بي ات الفين المرموب تيميم 
نتاجيا. البي ات  وا 

توظيف لتطوير نموذج تعمم تا م عمل تبنل أحد نماذج التيميم التعميما عند اإلعداد  -
لمتعمم   " "Supplementary Modeكترونا بشكن جز ا أو مساعد التعمم اإلل
ويسمح تعدد ىذه النماذج باصتيار النموذج المناسب لفريا اإلنتاج ولإلمكانيات الترميدى، 
 المتوةرة .

 رابًعًا: مكرتسات ببشٌخ مضتكبلَْ:

 مددن الم حدددظ أن معظدددم البحدددوث التجريبيدددة التدددا تيددتم بدراسدددة أثدددر متتيدددر أو أكثدددر مدددن -
متتيددرات تيددميم بي ددات الفيددن المرمددوب بيددفة عامددة، وبي ددات اإللكترونيددة الرا مددة عمددل 
محفزات االعاب عمل وجو التحديد تتثمن معالجات تييرة زمنًيا؛ اامر الدذي يثدن عديدد 
من الريود أمام تعميم نتا جيا عمدل الدرغم مدن يددتيا، ويسدتمزم ذلدك تبندا مددصن البحدوث 

لبحث الحالا بثرورة إعادة إجراء البحث الحالا من تبدن بداحثين المتكررة، وعميو يويل ا
 ةا مواد دراسية مصتمفة كمتطمب سابا لمتعميم.
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طدد ب المرحمددة الجامعيددة متتيراتددو المسددترمة عمددل  أثددراتتيددر البحددث الحددالا عمددل تندداون  -
مراحدن ، لذلك ةمن الممكدن أن تتنداون البحدوث المسدتربمية ىدذه المتتيدرات ةدا إطدار ااولل

 تعميمية أصرى، ةمن المحتمن اصت ف النتا ث نظرًا الصت ف العمر ومستوى الصبرة .
ندددوع محفدددزات االلعاب)التحدددديات الشصيدددية / أثدددر اتتيدددر البحدددث الحدددالا عمدددل تنددداون  -

متتيددر مسددترن، لددذلك ك ةددل بي ددة الفيددن المرمددوب المرارنددات المحدددودة /المرارنددات الكاممددةي
لبحدوث المسدتربمية نفدس المتتيدر المسدترن ةدا إطدار تفاعمدو مدن ةمن الممكدن أن تتنداون ا

ااسدداليب عمددل سددبين المثددان  بنددواتث الددتعمم المسددتصدمة اسددتعدادات المتعممددين ذات يددمة
 . المعرةية أو مستوى التحيين، أو مستوى الداةعية

 تعميميدددة بي دددةوىدددل  مدددن صددد ن بي دددة نظدددام ادارة الدددتعمم اسدددكولوجلتددددم البحدددث متتيراتدددو  -
ليدا تأثيرىدا ةددا نتدا ث البحدث، لدذلك ةمدن الممكدن لمبحددوث  التدلليدا صيا يديا  لكترونيدةإ

 بي ددات تفاعميددةالمسددتربمية أن تتندداون نفددس المتتيددر المسددترن لمبحددث الحددالا باسددتصدام 
ةمدددن  مثدددن بي ددة المددددونات أو شددبكات الويدددب االجتماعيددة أصددرى ليددا صيدددا ص مصتمفددة،

  ث مصتمفة عن البحث الحالا .المحتمن أن تأتل ىذه البحوث بنتا
ميدارات واالنصدراط ةدل التنميدة التحيدين و أتتير البحث الحدالل ةدل متتيراتدو التابعدة عمدل  -

، لددذلك مددن الممكددن أن تتندداون البحددوث المسددتربمية متتيددرات تابعددة اصددرى مثددن بي ددة الددتعمم
 االتجاه أو الرثا عن بي ة الفين المرموب.
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 املزادع

 املزادع العزبَْ :

المناىث ، مفيوميا ، أسسيا ، عنايرىا ي. ٕٜٜٔأحمد الوكين ومحمد أمين المفتا )
 ، الراىرة ، دار الكتاب الجامعا .، تنظيماتيا

ي أثر وحدة مرترحة عمل الفيون ٕٚٔٓإبراىيم عبد الحا محمد ابو عيشة )
سالة المنعكسة ةا تنمية ميارات رسم الصط العربا لدي ط ب اليف الحادي عشر بتزة، ر 

 ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلس مية.
ي بناء استراتيجيتين لمتدريب المدمث ٕٛٔٓأحمد متاورى محمود بيومل العطار)

وأثرىما عمل تنمية ميارات استصدام نظم إدارة التعمم اإللكترونا لدى أعثاء ىي ة التدريس 
 نيا.، كمية التربية النوعية، جامعة برسالة دكتوراهومعاونييم، 

ي" تطوير نموذج لمتيميم التحفيزي لممررر المرموب ٕ٘ٔٓأكرم ةتحا ميطفل عمل )
وأثره عمل نواتث التعمم ومستوى تجييز المعمومات وتربن مستحدثات التكنولوجيا المساندة 

المؤتمر الدولا الرابن لمتعمم االلكترونا والتعميم عن بعد، لذوي االحتياجات الصاية"، 
-ٔص ص  .مارس، بمدينة الرياض ٘-ٕالسعودية، المنعرد ةا الفترة  المممكة العربية

ٗٛ ،http://eli.elc.edu.sa/2015/node/31 . 
ي ةاعمية برنامث تدريسا تا م عمل استراتيجية اليفوف ٕٚٔٓإليام عما الشمبا )

 المرموبة ةا تنمية كفايات الترويم وعادات العرن لدي الطالبة / المعممة ةا جامعة اإلمام
 – ٜٜ، ٕٚٔٓي، ٔ) ٖٔ، المجمة ااردنية ةا العموم التربويةمحمد بن سعود اإلس مية. 

ٔٔٛ. 
ي أثر توظيف الفين المنعكس ةا تنمية ميارات حن ٕٚٔٓأمان احمد عامن الكرد )

رسالة المسا ن الرياثية والتواين الرياثا لدي طالبات اليف التاسن ااساسا بتزة، 
 الجامعة اإلس مية بتزة.، كمية التربية، ماجستير

ي ةاعمية الفيون المنعكسة والفيون المدمجة ةا ٕٙٔٓأمان صالد محمد حميد )
تنمية ميارات تيميم يفحات الويب التعميمية لطالبات كمية التربية بالجامعة اإلس مية 

 .الجامعة اإلس مية غزة –، كمية التربية رسالة ماجستيربتزة، 
ي تدريس مررر الصدمات المكتبية لمتعميم ٕٚٔٓير مجدي )أمانا زكريا إبراىيم، غد

المجمة الدولية اإللكترونل لط ب أتسام المكتبات والمعمومات العربية   دراسة تصطيطية، 
 ٖٕٔ-ٛٛٔي. سبتمبر، ٖ)ٗ، لعموم المكتبات والمعمومات
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يدة ي أثر استصدام اسدتراتيجية الدتعمم المعكدوس ةدا تنمٕٙٔٓأمن ةايز يالح حمداهلل )
رسدددالة التفكيدددر االسدددتررا ا لددددى طالبدددات اليدددف الثدددامن ةدددا مدددادة تواعدددد المتدددة العربيدددة، 

 ، كمية العموم التربوية، جامعة الشرا ااوسط.ماجستير
ي أثر استصدام اسموب التعمم المنعكس عمل تحيين ٕٙٔٓامن محمد عبد اهلل البدو )

، مجمة عجمان لمدراسات والبحوث طالبات اليف االون الثانوي العمما ةا مادة الرياثيات،
 ي.ٕ) ٘ٔ

ي أثر استصدام اسموب التعمم المنعكس عمل تحيين ٕٙٔٓامن محمد عبد اهلل البدو )
، مجمة عجمان لمدراسات والبحوثطالبات اليف االون الثانوي العمما ةا مادة الرياثيات، 

 ي.ٕ) ٘ٔ
 المرني/)المرموب دمثالم التعمم نمطل بين  يالتفاعنٕٛٔٓإسماعين) أحمد طمعت آية
أدوات  بعض استصدام رات ميا تنمية عمل وأثره منصفضي/الوعل الذاتل)مرتفن ومستوى

. كمية التربية رسالة دكتوراهالتعميم،  تكنولوجيا ط ب لدى الجماعل والذكاء ٓ,ٖ ويب
 النوعية، جامعة طنطا.

 لمنشر والتوزيني التعمم لتعاونل، عمان، دار المناىث ٖٕٔٓالصفاف) عباس إيمان
ي. تيميم بي و تعمم تا مو عمل محزات االعاب ٕٚٔٓتسبيح أحمد ةتحل حسن )

الرتميو لتنميو ميارات حن المشك ت وبعض نواتث التعمم لدى ت ميذ الحمرة اابتدا ية، 
 رسالو ماجستير ،  كميو الدراسات العميا لمتربية، جامعة الراىرة. 

استراتيجية الفيون اإللكترونية المعكوسة ةل تنمية ي. ةاعمية ٕٚٔٓجابرمحمد جابر)
. كمية رسالة ماجيستيربعض نواتث التعمم الميارية لدى ط ب المرحمة الثانوية ةل العراا. 

 التربية، جامعة المنيورة.
 Computer Mediated الحاسوب كوسيمة إتيانئٖٕٓجامعة البحرين)

Communication (CMC) .البحرين، جامعة البحرين ، 
، مراكز ميادر التعممي ٕ٘ٔٓحمد بن إبراىيم العمران، منيرة بنت سيف الي ن)

 الراىرة، الدار الميرية المبنانية.
 ي. أثر استصدام استراتيجية الفين المرموب ةا۱۰۲٘حنان بنت أسعد الزين )

 عبدالرحمن ميرة نورة بنتالتحيين الدراسا ااكاديما لطالبات كمية التربية بجامعة اا
 . ۲۱ٙ -۲۷۲كانون الثانا،  –ي ٔ)ٗ، المجمة الدولية التربوية المتصيية.

 Flipped ي أبدأ بالمنزن......بمنظومة التعمم المعكوسٕٙٔٓرنا محفوظ حمدى )
classroom  ،يناير،  ٗٔجامة المنيورة،  –كمية التربية  -مجمة التعميم االلكترونل
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http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=43&page=news&t
ask=show&id=444 
اإلحياء وتيميم التجارب ةل البحوث النفسية والتربوية ي. ٜٜ٘ٔزكريا الشربينل )

 ة ، مكتبة اانجمو الميرية .، الراىر  واالجتماعية
ي. تأثير استصدام استراتيجية الفين المرموب عمل ٕٙٔٓسالا محمد عبد المطيف )

تنمية الجانب المعرةا وميارات التفكير اإلبداعا ةا درس التربية الرياثية لدى طالبات 
ي، ٚٚ)ٔ،اثةالمجمة العممية لمتربية البدنية وعموم الريكمية التربية الرياثية جامعة طنطا، 

ٙٚ-ٔٔٙ. 
ي.ةاعمية بي ة تعميمية تفاعمية تا مة عمل التمعيب ةا تنمية ٕٙٔٓسحر الرحطانا )

، رسالة ماجستير ,التحيين اآلنا والمؤجن لدى طالبات المرحمة الثانوية واتجاىاتين نحوىا
 كميات الشرا العربا، الرياض.

الفين المرموب ةا ي. ةاعمية نموذج ٕ٘ٔٓالطيب احمد حسن ؛محمد عمر موسا )
المؤتمر التحيين وااداء لميارات التعمم اإللكترونا لدى ط ب البكالوريوس بكمية التربية ،

 .ٖٓٚ-ٙٛٙي، ٔ)ٕ، كمية التربية -الدولا ااون  التربية آةاا مستربمية، جامعة الباحة 
ي ةاعمية نموذج ٕ٘ٔٓالطيب احمد حسن ىارون، ومحمد عمر موسا سرحان )

رموب ةا التحيين وااداء لميارات التعمم اإللكترونا لدي ط ب البكالوريوس الفين الم
ةا الفترة من  المؤتمر الدولا ااون لكمية التربية " التربية أةاا مستربمية "بكمية التربية، 

 .ٕ٘ٔٓابرين  ٘ٔ – ٕٔ
، الراىرة ،  عمم النفس اإلحيا ا وتياس العرن البشريي. ٜٛٚٔةؤاد البيا السيد )

 ار الفكر العربا .د
، الراىرة، الدار صدمات المعمومات ةل ظن البي ة االكترونيةي ٕٗٔٓةاتن سعيد بامفمح)

 الميرية المبنانية.
ي " أثر استصدام استراتيجية اليف المرموب ةا ٕٙٔٓةيد عبد العزيز أبانما )

انا تدريس التفسير ةا التحيين الدراسا واالتجاه نحو المادة لدى ط ب اليف الث
 .ٛٗ-ٕٔ، ٖٚٔ، مجمة الرراءة والمعرةةالثانوي"، 

ي أثر نمط تيميم المحفزات ةل المباريات التناةسية ٕٚٔٓمحمد عبد العاطل )
الياعدة لبي ات التعمم االةتراثية ةل تنمية الداةن المعرةل لدى ت ميذ المرحمة االبتدا ية ، 

 ، كمية التربية، جامعة حموان . رسالة دكتوراه
 ، الراىرة، مكتبة دار الكممة .عمميات تكنولوجيا التعميمي. ٖٕٓٓعطية صميس ) محمد

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=43&page=news&task=show&id=444
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=43&page=news&task=show&id=444
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، الراىرة، دار بي ات التعمم االلكترونية  الجزء ااوني ٕٛٔٓمحمد عطية صميس )
 السحاب لمطباعة والنشر والتوزين. 

ي. أثر استصدام االنشطة االلكترونية المبنية عمل مبدأ ٕٚٔٓمحمود الحفناوى )
ةا ثوء المعايير لتنمية المفاىيم الرياثية لدى الت ميذ اليم  (Gamification)عيب التم

 ي .ٗ)ٖجامعة الراىرة،  -كمية الدراسات العميا -مجمة العموم التربويةذوي يعوبات التعمم، 
ي أثر التفاعن بين أسموب محفزات االعاب )النراط/ ٕٛٔٓحسين أحمد) محمد محمود

شصيية )انبساطا /انطوا اي عمل تنمية بعض ميارات معالجة ولوحة الشرفي ونمط ال
الرسومات التعميمية الرتمية واالنصرا ط ةا التعمم لدى ط ب كمية التربية النوعية، 

 ٚٙٔ-ٜ٘، ٖٚ، وبحوث دراسات - التربية تكنولوجيا
ي " ةاعمية استراتيجية الفيون المرموبة باستصدام  ٕٙٔٓجمبة ) أبو منيرة شبيب

دمودو ةا تنمية التفكير االبداعا واالتجاىات نحو مادة ااحياء لدى طالبات المرحمة موتن إ
، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد رسالة ماجستيرالثانوية ةا مدينة الرياض "

 بن سعود اإلس مية.
ي ةاعمية استراتيجية الفيون المرموبة ٕ٘ٔٓما بنت ةييد بن مندين آن ةييد )

باستصدام ااجيزة المتنرمة ةا تنمية االتجاىات نحو البي ة اليفية والتحيين الدراسا ةا 
مررر تواعد المتة اإلنجميزية لطالبات البرامث التحثيرية بجامعة اإلمام محمد بن مسعود 

، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود تيررسالة ماجساإلس مية، 
 اإلس مية.

ي ةاعمية أنماط التعميم المدمث الدوار ةا تنمية مستوي ٕ٘ٔٓما حسين أحمد )
. كمية رسالة دكتوراهالتكنولوجا لدي ط ب الدراسات العميا ورثا يم عن استصدامو.  التربن

 التربية، جامعة حموان.
ي. ةاعمية التعمم المعكوس الرا م عمل التدوين المر ل ةل ٕ٘ٔٓد )نبين السيد محم

تنمية ميارات تيميم االصتبارات اإللكترونية لدى أعثاء ىي ة التدريس بجامعة أم الررى. 
 .ٙٚٔ - ٖٔٔي، ٔٙ)ٔ، رابطة التربويين العرب، دراسات عربية ةا التربية وعمم النفس
دام استراتيجية الفين المرموب ةا ي أثر استصٕٙٔٓىبة عبد الحفيظ عثمان )

رسالة تحيين طالبات اليف السابن ااساسا ةا العموم واتجاىاتين نحو العموم، 
 ، كمية التربية جامعة اليرموك.ماجستير
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 التعمم و المدمث التعمم استراتيجيتاّ  ي أثرٕٙٔٓالشكعة) ةارس ميطفل ىناء
رسالة  بالتعمم، احتفاظيم ومردار العموم مادة ةا اليف السابن طمبة تحيين ةا المعكوس
 ، كمية العموم التربوية، جامعة الشرا ااوسط.ماجستير

ترويم نموذج الفين المرموب من وجية نظر  )ٕٚٔٓ(إسماعين السيد و ام محمد
،أبرين،   ٛٗ، جامعة سوىاج -كمية التربية -المجمة التربوية .الطالبات بجامعة نجران،

ٕٔٛ-ٕ٘ٔ . 
ي اثر التفاعن بين نمطا التعميم المدمث )المعكوس ٜٕٔٓوةاء يحا عبدالمطمب سيد)

/ الدواري واالسموب المعرةا )االندةاع/الترويي عما تنمية ميارات انتاج الوحدات الرتمية 
، كمية التربية النوعية برنا، رسالة ماجستيرث ثية اابعاد لدي ط ب تكنولوجيا التعميم، 

 وادى.جامعة جنوب ال
المعكوس ةا تحيين طمبة  ي أثر استصدام التعممٕٙٔٓيوسف احمد محمد المشنا )

، كمية العموم رسالة ماجستيراليف السابن ةا مادة العموم وةا تفكيرىم اإلبداعا، 
 التربوية، جامعة الشرا ااوسط.
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